
PLAATSEN EN AFBREKEN 

De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardige zal bij opbouw ter plaatse zijn op de 

juiste plaats van opbouw aan te wijzen  of op de grond aan te tekenen. 

De huurder zal een plaats uitkiezen die niet hellend is. 

In geen geval mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere 

opdrachten te verrichten dan aangegeven in de overeenkomst. 

De huurder is gehouden alle inlichtingen en vergunningen alsook de plannen van de 

ondergrondse leidingen bij de desbetreffende diensten aan te vragen , de verhuurder 

zal hier steeds bij aanvang van de werken op de hoogte van gebracht worden door 

de huurder. 

Schade aan leidingen die erdoor zouden veroorzaakt worden zijn steeds ten laste 

van de huurder.De huurder zal de materialen controleren op schade bij 

inontvangsname en eventuele gebreken mede delen aan de verhuurder. 

Indien de gehuurde goederen op een openbare plaats geplaatst moeten worden 

moeten zij steeds bewaakt worden door de huurder. De huurder is volledig 

verantwoordelijk voor diefstal van het gehuurde matriaal. 

De huurder verleent ten alle tijde de verhuurder toegang tot de gehuurde materialen . 

De huurder waarborgt dat de vereiste vergunningen van de 

overheidsinstanties geldig zijn voor de gehele huur periode .Alle gebeurlijke huur 

en/of andere lasten zijn voor rekening van de huurder en dit tot volledige ontlasting 

van de verhuurder. In geval van overmacht ,zowel voor als na de levering van de 

gehuurde goederen is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de 

huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

Ook gevallen van heirkracht door storingen , obstakels die de uitvoering van het 

contract duurder of moeilijker maken , alsook schade veroorzaakt door derden , 

gehele of gedeeltelijke stakingen , oproer , natuurrampen , storm ,stormschade 



verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de 

huurder. 

Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling dienen de gehuurde goederen 

volledig ontruimt en vrijgemaakt zijn voor afbraak ervan. De verhuurder kan in geen 

geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die 

door bepaalde weersomstandigheden kan optreden, de huurder is daar 

verantwoordelijk voor. 

ONDERHOUD TIJDENS DE HUURPERIODE 

Bij opkomend onweer zal de huurder de tenten afsluiten aan de windzijde of de tent 

helemaal niet afsluiten, de huurder zal alle mogelijke acties ondernemen om schade 

aan de gehuurde goederen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de 

verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km p/u of storm dient de opgezette structuur 

te worden afgebroken om schade te voorkomen. 

Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd , niet gespijkerd en niet geschilderd 

worden, evenmin mogen er zelfklevers of affiches met zelfklevers aangebracht 

worden . beschadigingen zullen aan de verhuurder aangerekend worden. 

VERZEKERINGEN 

De huurder dient zich ten alle tijden te verzekeren voor het gehuurde materiaal en dit 

voor de totale waarde ervan. 

WAGENS 

Onze wagens zijn huurbaar voor een exclusieve rit ( met begeleiding !!! van iemand 

van Capajazi).  voor een aandachtstrekker voor een evenement – foto schoots voor 

huwelijken – communie – verjaardag enz…. 



In GEEN enkel geval mogen de wagens gebruikt worden voor privé of race circuit 

doeleinden .voor de huur van de wagens vragen wij een borgstelling van 2500 € per 

wagen . 

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en 

letsels ongeacht de oorsprong , veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden 

onverschillig of deze zich binnen of buiten het gehuurde goed bevinden, dit geld 

zowel tijdens de opbouw of demontage alsook tijdens de stand van het gehuurde .De 

huurder zal instaan voor ongevallen veroorzaakt door het al dan niet vrijwillig 

personeel ( de helpers ) door de huurder aangeworven. Deze staan niet in 

dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet onder de verhuurders 

ongevallenverzekering. De verhuurder is ten allen tijden niet aansprakelijk voor de 

helpers ,ook niet bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken. 

De verhuurder behoud het recht om bij extreme weersomstandigheden de 

huurovereenkomst te annuleren , de huurder kan geen aanspraak maken op een 

schadevergoeding. De ontvangen voorschotten zullen door de verhuurder 

terugbetaald worden zonder interesten. 

BETALINGEN 

De huurder dient bij ondertekening van de overeenkomst 50 procent te voldoen , de 

andere 50 procent wordt voldaan bij aanvang van de plaatsing. 

Al onze prijzen zijn exclusief btw en kilometervergoeding – voor kilometervergoeding 

vragen wij 1 e per km h/t. 

Bij annulatie 4 weken voor de aanvang wordt het voorschot niet terugbetaald. 

De huurder verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te 

ondertekenen met gelezen en goedgekeurd en voor akkoord , dit document dient 

opgemaakt te worden voor beide partijen, elke partij erkent één exemplaar te hebben 

ontvangen. 
 


