
Huurovereenkomst  
KSA SINT-JAN TONGEREN 

Met dit contract bevestigt KSA Sint-Jan Tongeren, hierna genoemd ‘verhuurder’, het verhuren van 

eigen materiaal aan de begunstigde, hierna genoemd ‘huurder’. 

GEGEVENS VERHUURDER   

Naam: Siemen Wynants  

  KSA Sint-Jan Tongeren 

Adres:  Peperstraat 23 

  3770 Millen - Riemst 

Gsm:  0497 30 70 38  

GEGEVENS HUURDER    

Naam:  _______________________________  

              _______________________________ 

Adres:  _______________________________ 

  _______________________________  

Gsm:  _______________________________

 

PERIODE VERHUUR 

Van: ____  / ____ / _____  Tot en met:  ____ / ____ / _____ 

 

OVERDRACHT MATERIAAL 

Het gehuurde materiaal wordt overgedragen via: (aankruisen wat van toepassing is) 

1.  Afhaal door huurder    

2.  Levering door verhuurder   

Bij afhaal worden er geen extra kosten aangerekend aan de verhuurder. Bij levering wordt er een 

onkostenvergoeding van € 0,36 per km aangerekend. De afstand wordt berekend volgens Google Maps 

tussen de bovenvermelde adressen van de verhuurder en de huurder.  

De verhuurder draagt de gehuurde materialen te goeder trouw over aan de huurder. De huurder kan 

in geen enkel geval verhaal doen op de schade die voor de overdracht reeds aanwezig was. De 

verhuurder vergewist zich ervan alle gebreken aan het verhuurde materiaal vooraf te hebben 

meegedeeld aan de huurder. Bij betwisting dient de huurder binnen de 24u na het afhalen van het 

verhuurde materiaal contact op te nemen met de verhuurder.  

 

VERLIES EN  SCHADE:  

Bij verlies of diefstal van het verhuurde materiaal dient de huurder de nieuwprijs van het gehuurde 

materiaal in kwestie te vergoeden. Deze regel geldt ook bij onherstelbare schade toegebracht aan het 

desbetreffende materiaal. Indien er balken gebroken zijn, zal er €3 per meter worden aangerekend.  

Bij schade aan het verhuurde materiaal, van welke oorzaak ook, wordt dit door de verhuurder hersteld. 

De herstelkosten worden doorgestuurd naar de huurder. De huurder dient deze kosten te betalen 

binnen een termijn van 10 kalenderdagen na bekendmaking van de kosten, over te schrijven op de 

rekening van de verhuurder (rekeningnummer: BE66 7353 3925 3343). De verhuurder kan verder niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in verband met het geleende materiaal.  



BESCHRIJVING MATERIAAL 

X* Materiaal Aantal Huurprijs/stuk 

 Cirkeltent  - vanille/groen (12m) + piketten/spankoorden** 1 €                     
 Muurtent - wit (16 x 6m) + piketten** 1 €                     
 Muurtent   groen (16 x 6m) + piketten** 1 €                     
 Materiaaltent – wit/groen (10 x 5m) + piketten** 2 €                     
 Seniortent bruin (5 x 5m) + piketten ** 2 €                       
 Patrouilletent met luifel  - kaki (4 x 4m) + piketten** 2 €                       
 Set: 1 tafel + 2 banken** 20 € 

 Tafels** 20 €                         
 Banken** 42 €                         
 WC-installatie (4 plaatsen) + materiaal 1 € 250,00 

 Bankenset (1 tafel + 2 banken) 20 € 7,50 

 Materiaalrekken + leggers (3 /rek) 10 € 5,00 

 Diepvriezer 2 € 20,00 

 Koelkasten 1 € 20,00 

 Braadslede 1 € 20,00 

 Volleybalnet 1 € 5,00 

 Voetbalnet 1 € 5,00 

 Gasvuren 4 € 5,00 

 Gasflessen Per kg € 2,50 

 Grondboor 3 € 3,00 

 Hamer groot 7 € 3,00 

 Pietenpakken 6                    € 12,00  

X* Lengte Sjorbalken (€0,20/m) Kleurencode 

 1-2 meter Geel 

 3 meter Roze 

 4 meter Blauw 

 5 meter  Oranje 

 6 meter Rood 

 7 meter Groen 
* X = aantal dat door verhuurder wordt uitgeleend  

** Prijs afhankelijk van lengte verhuurperiode. In te vullen door verhuurder (zie verhuurlijst 2020-2021)  

 

Toestand bij overdracht: ______________________________________________________________ 

                                             ______________________________________________________________ 

 

De huurder verklaart dit contract te hebben gelezen en goedgekeurd. Na ondertekening verplicht hij 

zich ertoe de totale kostprijs van ________ EURO te betalen binnen een termijn van 10 kalenderdagen 

na overdacht materiaal op de rekening van de verhuurder (rekeningnummer: BE66 7353 3925 3343). 

Annuleren kan tot 14 kalenderdagen voor het begin van de verhuurperiode. Indien de huurder niet 

tijdig annuleert, wordt hem een kost van 10% op de bovengenoemde totale kostprijs aangerekend. 

Opgemaakt te ______________ op ____ / ____ / ______  

 

Handtekening verhuurder    Handtekening huurder   

   


