Voorwaarden verhuur tent.
KinderVakantieWerk Milheeze
P/a Pastoor Boeijenstraat 23
5763 AS Milheeze
•

Verhuur alleen binnen de dorpen; Milheeze, Bakel en De Rips.
Aanvragen buiten deze dorpen worden separaat bekeken.

•

Verhuur van de tent is mogelijk in 2 maten 10x10 meter en 10x15 meter. Hierbij
moet men in acht nemen dat bij de opbouw van 10x10 meter minimaal 15x15 meter
vrije opbouw ruimte ter beschikking is. Voor de afmeting 10x15 meter is minimaal
15x20 meter vrije ruimte nodig.

•

De verhuurder van de tent heeft geen vloer.

•

Verhuur van de tent is alleen mogelijk als deze op een ondergrond van gras of steen
opgebouwd wordt (hierbij moet op steen wel de mogelijkheid zijn stenen te
verwijderen om de verankeringspalen in de grond slaan).

•

Bij het opbouwen van de tent is zowel de huurder, als verhuurder 4 personen te
leveren voor het opbouwen en het afbreken van de tent.

•

De tent wordt onder supervisie van de verhuurder opgebouwd en afgebroken en is
aansprakelijk voor een gedegen opbouw.

•

Na opbouw wordt de tent gecontroleerd. Bij beschadiging en/of slijtage wordt dit
genoteerd.

•

Gedurende het opbouwen en afbreken van de tent is de verhuurder
verantwoordelijk.

•

De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder
niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.

•

De huurder tekent voor het opbouwen van de tent een verklaring het eens te zijn
met de voorwaarden van verhuur.

•

Kosten tent weekend of midweek €195,- en een week €250,-. Langer in overleg.
Voor zowel de afmeting 10x10 meter als 10x15 meter.

•

Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle
acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen.

•

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen
veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade
veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent
bevinden.

•

De huurder is aansprakelijk voor alle schades die gemaakt worden aan het gehuurde
materiaal vanaf oplevering tent tot aan het afbreken van de tent.
Bij schade of vermissing van spullen worden de kosten aan de huurder tegen
nieuwprijs in rekening gebracht.

•

Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tent.
Onder hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas/kolen of gasfornuizen,
kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.
Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de
noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en
goedgekeurde apparatuur te gebruiken.

•

De huurder dient zelf de nodige verzekeringen af te sluiten voor de eerder
genoemde voorwaarden.

•

Bij annulering binnen 7 dagen voor het plaatsen van de tent, wordt de helft van de
huurprijs in rekening gebracht.

