
Tenten 
Huurovereenkomst

Overeenkomst gesloten tussen   
verhuurder van tenten, en  
meerderjarig vertegenwoordiger van   

A. De verhuurder verbindt zich ertoe 

1. gedurende de periode van   tot  
 ter beschikking van de groep te stellen:

De aard en het aantal van de tenten:
 
 
 
 
 

De afmetingen van de opgestelde tenten zijn (lengte, breedte, hoogte nok):
 
 
 
 
 

Een tent bestaat uit:
 
 
 

(bijvoorbeeld tentzeil, grondzeil, gordingen, spanten, tentpalen, haringen, stormtouwen, tentzakken, mokers,…).

Het totale gewicht bedraagt ongeveer  kg.

De waarde bij totaal verlies wordt bepaald op €    per tent of €    voor alle 
materialen zoals beschreven.

Als je’t mij vraagt: 
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2. de tenten ter beschikking te stellen op  
(datum en uur) en te ontvangen op   
(datum en uur).

3. Bij afhalen en terugbrengen te voorzien in   personen om te helpen bij het laden en 
lossen.

4. Wel/niet te zorgen voor een aangepast vervoermiddel met minimale afmetingen van  
 m lengte van de laadruimte, …… m³ inhoud van de laadruimte en een minimaal laadver-

mogen van   kg.

5. De tenten wel/niet op te stellen volgens bijgeleverd inplantingsplan.

B. De hurende/lenende groep verbindt er zich toe

1. de vermelde tenten met het daar bijhorende materiaal te huren voor de periode van    
tot   

2. de tenten op te halen op  (datum en uur) en 
terug te brengen op  (datum en uur).

3. bij afhalen en terugbrengen te voorzien in    personen om te helpen bij het laden en 
lossen.

4. wel/niet te zorgen voor een aangepast vervoermiddel met minimale afmetingen van  
 m lengte van de laadruimte,      m³ inhoud van de laadruimte en een mini-

maal laadvermogen van …… kg.

5. de tenten wel/niet op te stellen volgens bijgeleverde opbouw- en afbraakinstructies.

6. een waarborg te voorzien van €      voor alle materialen zoals beschreven in A.1.

7. een huurprijs te betalen van €      per tent voor de gehele periode zoals beschreven in 
A.1.

8. voor/tijdens de afhaling de totale som van €      te betalen.

9. wel/niet een verzekering ‘alle risico’s’ af te sluiten voor de tenten.

10. een verantwoord gebruik te maken van de tenten en het materiaal.
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C. Staat van het materiaal

1. Bij afhaling worden de tenten met toebehoren door de ondertekenaars geteld en gecontroleerd.  
Beschadiging en slijtage worden genoteerd op deze overeenkomst.

2. Bij inlevering worden de tenten met toebehoren door de ondertekenaars geteld en gecontroleerd.  
Er wordt een nota gemaakt met eventueel verlies of schade.  De waarborg zal worden aangewend om 
schade of verlies te dekken.

D. Wanneer de verhuurder zijn of haar verplichtingen niet nakomt,
heeft de groep het recht de gestorte waarborgsom terug te vorderen samen met een vergoeding gelijk 
aan de waarborgsom wegens het in gebreke blijven van de verhuurder.

E. Wanneer de groep haar verplichtingen niet nakomt,
kan de gestorte waarborgsom niet teruggevorderd worden.

F. Deze overeenkomst werd opgemaakt
in        exemplaren en wordt van kracht vanaf         

Datum:       

Handtekening van de verhuurder   Handtekening van de huurder/lener
naam en adres     naam en adres 


