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Algemene Huurvoorwaarden 

Artikel 1 

Om de in het verhuurcontract aangewezen feestmateriaal te kunnen gebruiken, dient u aan volgend vermelde voorwaarden te voldoen. Vouwtent: De 

vouwtent dient steeds op een vlakke oppervlakte te staan en bij voorkeur gras. Indien de vouwtent toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de 

bijgeleverde versteviging niet kan gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om de tent vast te zetten. AB Van Geert zal bij een 

harde ondergrond gewichten voorzien om de tent vast te leggen. Deze mogen in geen enkele omstandigheden weggenomen worden. 

De huurder moet erop toezien dat er geen verwarmingstoestellen tegen de zijwanden of dak staan. Het is ten strengste verboden om hittebronnen in de tent 

te plaatsen zoals vuurkorven, barbecues, fakkels, kooktoestellen, enz... Springkasteel: Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), 

bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel (afh. van afmetingen van 

het springkasteel). Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de 

huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten. Verder dient de huurder nog te beschikken over elektriciteit van 220Volt, 

minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Terrasverwarming: De verwarming dient steeds op een vlakke ondergrond gezet te 

worden. Ontvlambare producten dienen zo ver mogelijk verwijderd te worden van de verwarming. De huurder dient de aansluiting naar gasfles te controleren 

voor de indienststelling. Boven en rondom de verwarming moet er voldoende ruimte gelaten worden om brandgevaar te voorkomen. IR-Tentverwarming / 

Tentverlichting: De verhuurder plaatst de verwarming/verlichting in de tent; deze mag in geen enkele omstandigheden verplaatst worden. De huurder dient te 

beschikken over elektriciteit van 220Volt, minstens 16A te leveren tot aan de verwarmer.  Ontvlambare producten dienen zo ver mogelijk verwijderd te 

worden van de verwarming/verlichting. Tafels, stoelen, statafels: Dienen steeds op een vlakke oppervlakte te staan. 

Artikel 2 

Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de gehuurde materiaal is ten strengste verboden. Alsook het schrijven, tekenen met 

stiften, balpennen, ... . 

Artikel 3 

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. 

Na de in ontvangst name van het verhuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent 

de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat van het gehuurde goed heeft vergewist. Eventuele gebreken moeten in overleg gemeld en hieronder 

genoteerd worden voor het tekenen van de factuur. Eventuele gebreken: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vouwtent: De verhuurder verhuurt aan de klant een vouwtent met bijgeleverde piketten; gewichten en zijwanden. Springkasteel: De verhuurder verhuurt aan 

de klant het springkasteel met bijgeleverde blower, 2 afdekzeilen en verlengkabel. 

Artikel 4 

De verhuurder staat in voor de op-, afbouw van het materiaal of indien anders vermeld. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en staat 

in voor het gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van 

verkeerd gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De 

huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook 

de oorzaak van de schade wezen. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen 

worden doorgerekend aan de huurder. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van het gehuurde 

materiaal te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de 

wederafgifte, met afstans van elk recht op verhaal lastens de verhuurder. Springkasteel: Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder 

toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te 

hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger 

dan 3 jaar of ouder dan 16 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Terrasverwarming: De 

Terrasverwarming dient op de juiste manier aangesloten te worden op de gasfles. De instructies weergegeven op de verwarming dienen strik nageleefd te 

worden. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen bij het niet correct aansluiten, hanteren van het gehuurde materiaal. 

Tafels, stoelen, statafels: Het is verboden te staan op het gehuurde materiaal, de huurder dient het materiaal te gebruiken op de wijze waarvoor ze ontworpen 

zijn. 

Artikel 5 

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval 

van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor 

eventuele schade. Bij hevige rukwinden kan AB Van Geert zich weerhouden aan de huurafspraak. Vouwtent: Bij hevige wind dient de huurder de tent naar 

beneden te zetten en onmiddellijk contact op te nemen met AB Van Geert. Springkasteel: Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven bij regen, 

bij hevige rukwinden en hevige regenbuien moet het springkasteel afgelaten worden. Bij het leveren van het springkasteel is tevens een groot afdekzeil 

geleverd die bij hevige regenbuien en bij het langdurig aflaten (vb. 's nachts) over het springkasteel en blower gelegd dient te worden.  

Artikel 6 

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in 

staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke 

schade op de klant te verhalen. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. 

Artikel 7 

De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden meegedeeld. Bij annulering binnen de 10 dagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% 
van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 dagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden geen 
transportkosten in rekening gebracht.  
Artikel 8 

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden 

gemaakt. 

Artikel 9 

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. 

Artikel 10 

Er dient tevens ook een huurwaarborg betaald te worden voor het plaatsen van het gehuurde materiaal.  Bij schade aan het materiaal ten gevolge van het niet 

naleven van de huurvoorwaarden kan de verhuurder een gedeelte of de volledige huurwaarborg houden. AB Van Geert kan ook de huurwaarborg van andere 

gehuurde materialen inhouden. Als de schade aan het verhuurde materiaal de waarde van de waarborg overschrijdt kan AB Van Geert een extra vergoeding 

vragen. Eventuele reinigingskosten kunnen ook van deze huurwaarborg onthouden worden. 

 

Deze huurvoorwaarden dienen strikt nageleefd te worden. 


