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• Het aanvragen van huur is niet bindend voor beide partijen en is slechts een verzoek tot huur. 
De verhuur is pas bindend na betaling van het voorschot. 

• De huurperiode: 
o Huur van 1 week start op zaterdag om 14u en eindigt op de daaropvolgende zaterdag 

om 12u. Ophaal- en retourtijden kunnen omwille van noodwendigheden afwijken. 
o Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt tenzij verhuurder o.v. eerdere of 

langere beschikbaarheid van de tent toch tot flexibiliteit kan overgaan. Hier is een 
meerkost aan verbonden. 

o Huur voor een weekend start op vrijdag 16u en eindigt op zondag 20u. 
o Huur voor een weekend kan niet in de maanden juni, juli, augustus en september. 
o Additionele dagen toevoegen aan de huurperiode zijn mogelijk, mits beschikbaarheid 

en na duidelijke afspraak, aan een meerkost per dag. 
• Optioneel kunnen (bijbehorende) dakdragers gehuurd worden die passen op de auto met 

merk, model en bouwjaar zoals doorgegeven door de huurder.  De verhuurder doet er alles 
aan om ervoor te zorgen dat de daktent past op de auto van de huurder. Echter, bij 
problemen, kan de verhuurder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Verhuurder stort 
dan per direct het voorschot terug. Prijs hiervan wordt medegedeeld bij confirmatie van de 
verhuur ter goedkeuring van de huurder. 

• In de huurprijs is standaardmontage inbegrepen in de prijs vanaf 2 weken huur. Dit betekent 
een montage op dakdragers van 30mm breedte en 20mm hoog (vergelijkbaar aan type Thule 
Square Bar met minimale afstand tussen de dakdragers 70cm, max. 95cm.). Alle andere 
montage types houden een meerkost in die op voorhand wordt afgesproken. Bij kortere 
verhuurperiodes is een montagekost voorzien van 35€. 

• Het volledige bedrag dient gestort te zijn max. 3 dagen voor de verhuur (met aftrek van het 
voorschot) op rekeningnummer BE79 3631 9574 5333. De borg t.w.v. 500€ wordt cash 
afgerekend bij ophaling van de daktent. 

• Matras en trapladder zijn een essentieel onderdeel van de daktent en zijn dus deel van de 
afgesproken huurprijs. 

• In de tent worden geen huisdieren toegelaten. 
• Onder of in de tent mag onder geen beding vuur gemaakt worden, dit houdt ook in dat er in 

de tent niet gerookt mag worden. 
• Er wordt van uitgegaan dat daktent en bijhorende goederen proper worden afgeleverd. 

Indien hier toch onregelmatigheden blijken, dan behoudt de verhuurder zich het recht een 
schoonmaakkost t.w.v. 50€ aan te rekenen. 

• De verhuurder tracht op alle mogelijke manieren het gevraagde te leveren. Echter onder 
omstandigheden van laattijdige terugbrenging van de gevraagde daktent of inlevering met 
schade, dan behoudt verhuurder het recht om een vervangend product aan te leveren, indien 
voorradig. Indien er geen vervangproduct aanwezig, kan de verhuurder hier niet voor 
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verantwoordelijk gesteld worden en stort deze per direct de aanbetaling en eventuele 
restbetaling terug aan kandidaat huurder. 

• Elke huur leidt tot een factuur die wordt doorgestuurd per mail naar de klant. Factuur geldt 
als een bindende overeenkomst van verhuur tussen TENTI en klant. 

• Bij ophaling wordt gespecifieerd op welk exact moment de daktent teruggebracht dient te 
worden. De dag van retournering is nog onderdeel van de huurperiode. De verhuurder dient 
zich hieraan te houden, zelfs bij overmacht. Indien niet, dan behoudt de verhuurder zich het 
recht de gederfde inkomsten door te rekenen aan de huurder. Dit met als max. het bedrag 
van de huurwaarborg. 

• De gehuurde elementen (daktent, accessoires, inhoud van de tent, etc.) zijn niet verzekerd 
door de verhuurder maar vallen integraal onder de verzekering van de huurder. Dit geldt 
tevens voor schade aan objecten van de huurder of derden die veroorzaakt worden door het 
gebruik of de installatie van het gehuurde. Bij de montage is de medewerker van TENTI niet 
aansprakelijk voor schade aan objecten van derden. 

• Bij schade aan gehuurde goed tijdens de periode van huur, dient de verhuurder hier 
onmiddellijk van op de hoogte gesteld te worden. De schade wordt vervolgens opgemeten 
bij teruggave van het goed. De financiële vergoeding wordt door de verhuurder bepaald en 
wordt ingehouden op de borg of wordt op andere wijze opgelegd. 

• Bij annulering dient de huurder met volgende rekening te houden: 
o Tot twee weken voor start van de huurperiode wordt 50% van de huurperiode in 

rekening gebracht. 
o Vanaf 2 weken voor aanvangsdatum het volledige huurbedrag. 

• Deze versie van de algemene voorwaarden is altijd geldig, tenzij anders schriftelijk 
afgesproken tussen huurder en verhuurder. 
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Waarborg voldaan via Cash/Payconiq/Overschrijving 
Handtekening Huurder     Handtekening Verhuurder 
 
 
 
 
 
 
Terugstorting waarborg goedgekeurd 
Handtekening Huurder     Handtekening Verhuurder 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen 


