sectorale deelraad Vrije Tijd

ONTLENINGSVOORWAARDEN PARTYTENTEN
1

Verenigingen en/of individuele amateurkunstenaars, aangesloten bij de sectorale deelraad Vrije
Tijd, kunnen tenten ontlenen tegen een vastgestelde prijs.
Dit ENKEL voor een overkoepelende organisatie uitgaande van verschillende (minimum 3)
verenigingen en/of individuele hobbyisten die aangesloten (ieder apart) zijn bij de sectorale
deelraad Vrije Tijd en die samen een event verzorgen.

2

De reservatie van de tent(en) gebeurt door ondertekening van de ontleningsovereenkomst.
* de reservatie kan maximum 6 maanden en minimum 1 maand van tevoren worden vastgelegd.
* de aanvraag tot reservatie moet gebeuren via het secretariaat van de sectorale deelraad Vrije
Tijd, Drie Sleutelsstraat 49-53 te 9300 Aalst of per e-mail via vrijetijd@aalst.be
* er wordt gevraagd om de vergoeding én de waarborg te betalen via overschrijving op
rekeningnummer BE39 0682 2027 6519 van de deelraad Vrije Tijd en dit 14 dagen vóór afhaling.

3

De ontlener verbindt zich er toe de tent(en) te gebruiken als een “goed huisvader” en geen
enkele handeling te stellen die schade kan berokkenen aan de tent(en) zoals bvb. organisatie
van een barbecue.
Hij is eveneens akkoord om bij beschadiging of verlies de schade te dekken.
Bij reservatie wordt de waarde van het gehuurde materiaal vastgelegd.
Tot betaling van de schadevergoeding zal in eerste orde het bedrag van de waarborgsom
worden ingehouden. De ontlener verbindt zich er toe om binnen de maand na ontvangst van een
bestek de schade te vergoeden.

4

De ontleende materialen mogen niet onderverhuurd of verder geleend worden. Indien terzake
misbruiken worden vastgesteld wordt de ontleningsvergoeding verdubbeld en kan de ontlener
geweigerd worden bij een nieuwe aanvraag.

5

De ontlener zal zich bij de afhaling van de materialen vergewissen van de staat ervan. Gebreken
of defecten worden op dat ogenblik genoteerd. Bij het terugbrengen zal de staat van de
materialen opnieuw worden gecontroleerd.
Als de ontlener, bij het terugbrengen van de materialen, niet in staat is om meteen te assisteren
bij de controle, wordt de waarborg op een later tijdstip (1 week) terugbetaald. In dit geval zullen
beschadigingen op ontegensprekelijke wijze door de vertegenwoordiger van de deelraad Vrije
Tijd worden vastgesteld.

6

De ontlening gebeurt per event met een duurtijd van maximum 1 week.

7

Betaling gebeurt 14 dagen vóór afhaling van de materialen, zowel voor de waarborg als voor de
ontleningvergoeding.

8

Indien de materialen niet op het afgesproken tijdstip worden terugbezorgd, zal de ontlener een
bijkomende vergoeding schuldig zijn, die vastgesteld wordt op 2 x de vergoeding x de
overschreden weken.

9

De ontlener haalt de materialen af en bezorgt ze ook terug op een van tevoren afgesproken
tijdstip. Hij zal tevens de nodige “mankracht” voorzien om het materiaal te laden en te lossen.

10 De sectorale deelraad Vrije Tijd kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of
eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit gebruik van het ontleende
materiaal.
11 Voor alle aspecten die niet in deze overeenkomst vermeld worden beslist het bestuur van de
sectorale deelraad en dit zonder beroep.
Definitieve goedkeuring op 23 november 2004 – herziening 17 januari 2012
bestuur sectorale deelraad Vrije Tijd

Overeenkomst ontlening / huur partytent (en)
Tussen de ondergetekenden,
dhr./mevr. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon :……………………………e-mail :…………………………………………………………………rekeningnummer : .....................................................
geldig vertegenwoordiger van vereniging ……………………………………………………………………………………………………………………………..
en de sectorale deelraad Vrije Tijd, vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………………
wordt overeengekomen :
eerstgenoemde ontleent de hieronder beschreven tent(en) aan de ontleningvoorwaarden van deze overeenkomst,
die de ondergetekenden verklaren te hebben gelezen en te hebben aanvaard.
aantal

omschrijving

ontleningvergoeding

waarborg

80,00 / 55,00 (wknd)

150,00

tent van 3 m op 6 m + zijkanten

75,00 / 50,00 (wknd)

125,00

tent van 3 m op 6 m + zijkanten

75,00 / 50,00 (wknd)

125,00

tent van 3 m op 6 m + zijkanten

75,00 / 50,00 (wknd)

125,00

tent van 3 m op 6 m

65,00 / 40,00 (wknd)

100,00

tent van 3 m op 6 m

65,00 / 40,00 (wknd)

100,00

tent van 4 m op 8 m + zijkanten

duur
van

tot

dag + uur

dag + uur

waarde = 264,00 € (mei 2004)

waarde = 179,00 € (mei 2004)

waarde = 139,00 € (mei 2004)

De ontleende materialen zullen enkel gebruikt worden voor de hiernavolgende activiteit(en) ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ander bijzondere voorwaarden :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HANDTEKENINGEN
Namens de sectorale deelraad VT

de ontlener

Afhaling van de materialen
Ondergetekende , ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
verklaart heden de gereserveerde materialen in ontvangst te hebben genomen van de sectorale deelraad Vrije Tijd
Hij/zij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen.
HANDTEKENINGEN
Namens de sectorale deelraad VT voor akkoord

de ontlener

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teruggave van materialen
Na controle stelt ……………………………………………van de sectorale deelraad Vrije Tijd vast dat : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ONTVANGSTEN
……………………………….. EUR
ontleningvergoeding
via overschrijving op rekeningnummer
BE39 0682 2027 6519 van de deelraad
Vrije Tijd en dit 14 dagen vóór afhaling

Handtekening……………………………………

waarborg
……………………………….. EUR
via overschrijving op rekeningnummer
BE39 0682 2027 6519 van de deelraad
Vrije Tijd en dit 14 dagen vóór afhaling

Handtekening……………………………………

teruggave waarborg
via overschrijving op rekeningnummer
van de ontlener

Handtekening ontlener…………………………

……………………………….. EUR

