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Info verhuur materiaal 
 

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

 
Chiro Wuustwezel verhuurt materialen aan iedereen die dit wenst, om zo een centje bij te verdienen 
om onze werking verder te kunnen zetten/ te verbeteren. 
We hebben een ruim aanbod aan materialen die we verhuren. 
 

Wat Prijs + Waarborg 

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€ 
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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. 

 

Bent u of u vereniging geïnteresseerd om iets te huren, aarzel dan niet om ons te contacteren via 
joran.meeussen@telenet.be of tel. 04 68 32 04 95 wij proberen u dan zo goed mogelijk verder te 
helpen. 

Hopelijk tot snel! 

Hieronder vindt u nog een afbeelding van de materialen. 
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foto’s materiaal 
Tafels 2200 x 640 mm Banken 2200 x 270 mm 
 

 

 

Bidon Grote frietketel 
afmetingen: 760 x 400 x 1360 mm 
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Bakplaat 
afmetingen kist: 790 x 600 x 420 mm Beamer 

 

 

Patrouille tenten                                                           afmetingen zak(ongeveer): 900 x 400 x 400 mm 
Max. 12 personen                                                         afmeting opgesteld (ongeveer): 6 x 4m 
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Partytent 5 x 10 m (zwaar)                                                                       afmeting: 2500 x 640 x 480 mm 

 

  
klapstoelen  

 

 

 


