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Verhuur contract materiaal 
 

Chiro Wuustwezel, Trefpunt 4, 2990 Wuustwezel  
Rekeningnummer: BE86 4152 0640 0150 

 

Informatie verhuurder: 
 
Verhuurder:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informatie huurder: 
 

Huurder:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Periode: ……/……/………… tot ……/……/………… 

 

Tarieven 
Wat? Prijs + Waarborg Aantal Prijs te huren 

materiaal 

Tafels (17st) 3€/tafel/dag + 20€   

Banken (40st) 2€/bank/dag + 20€   

Bidons (5) 1€/dag   

Grote frietketel op gas (2st) 20€/dag+50€   

Bakplaten op gas (2st) 20€/bakplaat+50€   

Beamer (2st) 25€/dag +50€ 
jeugdbewegingen 20€/dag   

Patrouille tent (6st) 15€/nacht + 100€ 
(5€ per verloren piket)   

Partytent (5 x 10m) 50€/nacht +20€   

Klapstoelen (24st) 1€/dag + 20€   

 Totaalprijs   

waarborg  
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Voorwaarden 

• De materialen dienen in dezelfde staat terugbezorgd te worden als ze werden meegenomen. 

• De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal van een gehuurd artikel. 

Reparatiekosten zullen door de ondertekende voor 100% vergoed worden. Vooropgesteld dat de 

betreffende schade voor de huurperiode niet aanwezig was. 

• Bij vermissing of diefstal van één of meerdere artikelen wordt de vervangingswaarde of de 

nieuwwaarde in rekening gebracht. 

• Ondertekende blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen gedurende de 

periode dat de artikelen niet teruggebracht/ onderweg zijn. 

• Indien de artikelen niet binnen de overeengekomen periode of lichte overschrijding worden 

terugbezorgd zal er een boete aangerekend worden. 

• De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade van een gehuurd 

artikel. 

• De huurder moet eventuele tekortkomingen van de artikelen op dit contract vermelden. 

• Gasflessen voor de bakplaten dienen zelf voorzien te worden. 

• Voor de frietketel moet eigen vet gebruikt worden, deze dient leeg teruggebracht te worden. 

• Bidons hebben geen waarborg, maar als deze niet meer werken wordt een boete van 5 euro 

aangerekend. 

• De huur dient voor ophaal gestort te worden op rekeningnummer: BE86 4152 0640 0150.  Met als 

opmerking: huur + artikel + naam. De waarborg dient contant betaald te worden bij afhaling. 

• Door dit contract te onderteken verklaard de huurder zich akkoord met alle voorwaarden. 

Controle bij overhandigen 

� Materiaal proper terugbezorgd � Geen schade 

� Materiaal volledig (pikketen, palen, zeilen, …) � … 
 

In te vullen door verhuurder 

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

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

Datum opstelling contract: ……/……/………… 

 

Handtekening verhuurder      Handtekening huurder 


