Algemene huurvoorwaarden Jong Nederland Asten
Partytent 6 x 3
Opdrachten worden altijd vastgelegd via een order bevestiging.
Opbouw en afbraak gaan altijd in overleg met de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade.
Wij willen U er op wijzen dat wij op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor in de ondergrond aanwezige leidingen, kabels, tanks of ander aanwezig materiaal welke door
de verankeringen kunnen worden beschadigd. (lengte verankering kunnen tot 120cm lang zijn) dit
is op te vragen bij KLIC tel 073 549 54 95.
De huurder zorgt er voor dat de terreinen toegankelijk zijn in de ruimste zin van het woord.
Beschikbare opzetruimte dient minimaal 8 x 5 meter te zijn.
Wanneer de verhuurder ter plaatse inschat dat dit een onveilige situatie op kan leveren, kan deze
als nog weigeren de tent daar te plaatsen en zal er geen restitutie plaats vinden.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer hij door overmacht in gebreke moet
blijven. Bijvoorbeeld door: slecht weer, overheidsmaatregelen etc.
Wanneer de tent staat zullen de huurder en verhuurder samen een ronde maken en de gebreken en
manco’s op papier zetten, deze zal dan door beide partijen voor akkoord ondertekend worden.
De verhuurder heeft ten allen tijden toegang tot het gehuurde.
Het is verboden om iets op te hangen aan zeilen, touwen, buizen, haringen.
Het is niet toegestaan om de tent oneigenlijk te gebruiken. Bijvoorbeeld het klimmen in masten,
hangen aan touwen en zeilen.
Onderhuur en gebruik van derden is niet toegestaan.
Huurprijzen zijn inclusief opbouw en afbraak.
Bij opdrachten van meer dan 10 km van de vestigingsplaats Jong Nederland Asten worden
transport kosten in rekening gebracht, te weten € 0,30 per gereden kilometer.
Het huurbedrag dient voor het plaatsen van de tent voldaan te zijn. Dit bedrag bestaat dan uit de
huur + borg.

De huurprijzen zijn:

1 dag
€ 50, Elke extra dag € 12,50
Borg
€ 25, -

Bij verhuur aan meerhoofdige eindverantwoordelijke zal in geval van betalingsproblemen het te
verhalen bedrag bij ieder verhaald worden, en niet naar een gelijkmatige verdeling gekeken
worden.
De huurder dient het object leeg, schoon en droog (m.u.v. weersomstandigheden) op te leveren.
De huurder is aansprakelijk voor het in gebreke blijven hiervan en kosten zullen worden
doorberekend.
Dit kan resulteren in bijvoorbeeld 1 dag huur extra, plus extra onkosten medewerkers
(snipperdagen), extra reiskosten.
Eventuele schade aan terreinen, afrastering, begroeiing ontstaan tijdens het opzetten, gebruik en/of
afbreken kan niet op de verhuurder verhaald worden.

