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1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst, welke door
Stretchtent Salland, hierna te vernoemen “Verhuurder”, wordt gesloten met een
zakelijke of particuliere partij, hierna te noemen “Huurder”, Tenzij van deze
voorwaarden door Verhuurder uitdrukkelijk afgeweken wordt.
b. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, levering en
betaling.
c. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
me
Verhuurder voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden dienen te
worden betrokken en zijn eveneens van toepassing voor haar medewerkers en
directie.
d. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk
lijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Huurder en
Verhuurder zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen ove
overeen
reen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen. De uiteindelijke acceptatie ligt nadrukkelijk altijd bij Verhuurder
e. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen. De uiteindelijke acceptatie ligt altijd bij
Verhuurder.
2. Offerte
a. De door Verhuurder uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend,
tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product of levering van het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
is.
b. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
c. Indien de aanvaarding
ding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder schri
schriftelijk anders aangeeft.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders mits schriftelijk door Verhuurder bevestigd.
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3. Prijzen
a. Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief
BTW, transport en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt
berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen
huurperiode.
b. Voor het bezorgen van huurmaterialen wordt boven de 25 km transportkosten
in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder
(Raalte) en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de gel
geldende
dende
kilometervergoeding en het aantal ritten.
c. De transportkosten zijn een indicatie, ervan uitgaande dat de opbouwlocatie
goed bereikbaar is voor onze (vracht)auto, en kunnen na eventuele
locatiebezichtiging definitief worden bepaald.
d. Er kunnen toeslagen
slagen gelde
gelden voor op- en afbouw buiten kantooruren en in het
weekend.
e. Het uurtarief voor meerwerk (bijvoorbeeld inrichten van de tent, ophangen van
decoratie, weghalen van meubilair, e.d.) bedraagt € 45,- excl. btw per uur per
medewerker.
4. Accorderen
n bevestiging
a. Het accorderen van de bevestiging geschiedt schriftelijk. Hieronder valt het
accorderen per e-mailbericht
mailbericht van Huurder, telefonisch akkoord van Huurder dat
per e-mail
mail bevestigd wordt door Verhuurder en een door de Huurder
ondertekende bevestiging
tiging die per post of e
e-mail verstuurd is. Het e-mail
mail verkeerd
geschied via info@stretchtentsalland.nl
info@stretchtentsalland.nl.
b. Middels een (aan)betaling gaat de Huurder automatisch akkoord met de
bevestiging.
5. Betaling
a. De Huurder is een huursom verschuldigd zoals die is opgenomen in de
opdrachtbevestiging die als huurovereenkomst dient.
b. 50% van de factuurbedrag uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang opbouw over te
maken. Het restende factuurbedrag na afloop binnen 7 dagen ov
overmaken.
ermaken.
c. Artikel 6b is niet geldig als er een andere betalingstermijn schriftelijk
overeengekomen is door Verhuurder.

6. Annulering
a. Het is mogelijk een overeenkomst voortijdig te beëindigen door de te huren
zaken schriftelijk te annuleren. De a
annuleringskosten dienen binnen 7 dagen na
factuurdatum door Huurder voldaan te worden.
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b. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:
I. Bij annulering op een tijdstip gelegen tussen het moment van bevestigen tot
30 dagen voor opleveringsdatum wordt 10% van de huurprijs in rekening
gebracht;
II. Bij 30 dagen tot en met 14 dagen voor de opleveringsdatum wordt 25% van
de huurprijs in rekening gebracht;
III. 40% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 14de tot en met 1
week voor de opleveringsdatum;
datum;
IV. 60% van de huurprijs bij annulering in de periode van 1 week voor de
opleveringsdatum
V. 100%
% van de huurprijs bij annulering in de periode van 48 uur voor de
opleveringsdatum
7. Verzuim & incasso
a. Indien de Huurder in gebreke blijft in de tij
tijdige
dige betaling van een factuur, dan
is deze van rechtswege in verzuim. Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een
rente verschuldigd van 2%
% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De
rente wordt berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
b. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte
komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder.
c. Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de
verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het
langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig
recht op opschorting, korting of verrekening.
d. De Verhuurder kan, zonder d
daardoor
aardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. De Verhuurder kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
e. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van
faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse
schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huu
Huurder
rder zijn de
verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
f. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Huurder die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231
tot en met 247 boek 6 BW) is evenm
evenmin
in gerechtigd om de betaling van een factuur
om een andere reden op te schorten.
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g. Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Verhuurder echter hogere kosten ter inc
incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald. De Huurder is
over de verschuldigde
igde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Levering & uitvoering
a. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder
opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd.
b. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waa
waarr de terbeschikkingstelling dient
te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van
Verhuurder, dan wel een laad
laad- of lospunt op maximaal 15 meter afstand. Voor de
terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan e
een
en toeslag in
rekening worden gebracht.
c. Bij op- en afbouw dient de locatie vrij te zijn van meubilair of andere objecten,
Ook dient de omgeving goed bereikbaar te zijn op het tijdstip dat de Huurder
aangeeft wanneer en afgebroken kan worden.
d. Indien de grond van de locatie door regenval zacht wordt, dient de Huurder
voor rijplaten te zorgen om de locatie toegankelijk te houden, zonder dat de
ondergrond beschadigt.
e. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het de
Huurder verboden
en om een gehuurde zaak aan derden ten gebruiken af te staan,
te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. Evenmin
mag de huurder het gehuurde geheel of gedeeltelijk anders dan het hem werd
aangeleverd verzetten, demonteren of repare
repareren.
f. De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhuurder
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan Verhuurder
der worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verhuurder zijn verstrekt,
heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
/ of de uit de vertraging voortvloeiende ext
extra
ra kosten aan de Huurder in rekening
te brengen. € 45.- per uur vertraging.
g. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Verhuurder is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, tenzij
zij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verhuurder
kenbaar behoorde te zijn.
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h. Huurder vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
Huurder toerekenbaar is.
i. Verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
j. Bij uitvoering van de overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter
beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder
dat dit grond voorr ontbinding van de Overeenkomst oplevert.
k. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpass
aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Huurder aanvaardt de mogelijkheid
elijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.
l. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
dan zal Verhuurder dit uitvoeren nadat daarvoor akkoord is gegeve
gegeven
n op andere
uitvoering, prijs en voorwaarden door een bevoegd persoon binnen de
organisatie van de Verhuurder en de Huurder.
m. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie van Verhuurder op en is voor de Huurder evenmin grond om
de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Verhuurder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor
oor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
n. Indien de Huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Verhuurder gehouden is, dan is de Huurder
aansprakelijk voor alle schade (daaronder b
begrepen
egrepen kosten) aan de zijde van
Verhuurder daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Veiligheid
a. Bij stormachtig weer, windkracht 8 of meer of windstoten van meer dan
windkracht 8 kan de Verhuurder besluiten om niet over te gaan tot het bouwen
van tenten.
b. Indien een tent of toebehoren verhuurd zijn en er is gedurende de huurperiode
sprake van stormachtig weer, windkracht 8 of meer of windstoten van meer dan
windkracht 8, dan dient de Huurder contact op te nemen met Verhuurder voor
advies en instructies.. Als het noodzakelijk is dat de Verhuurder iemand stuurt om
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bijv. de spoedafbouw te leiden, dan wordt gerekend met een uurtarief van € 45,per uur excl. btw.
c. Het is Huurder niet toegestaan zelf wijzigingen te brengen aan
bouwconstructies zonder dat me
met Verhuurder over te komen.
d. De Huurder verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met
de daarvoor bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m.
instortingsgevaar, gegarandeerd is.
e. Het voorzien van verlichting van het huur
huurobject
object mag alleen gebeuren met
behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.
f. Uit veiligheidsoogpunt is het ten strengste verboden hittebronnen te plaatsen
onder/in of in de nabijheid van de stretchtent. Onder hittebron wordt onder
andere verstaan
rstaan barbecues of gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen,
kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. g. Voor het verwarmen van de
tent(en) is de Huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheidsveiligheids en
zorgvuldigheidsmaatregelen te tr
treffen en door Verhuurder schriftelijk
goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
h. De minimale afstand tussen de toegestane warmtebron, terrasverwarmer, en
het tentdoek dient minimaal 1,5 meter te bedragen.
10. Aansprakelijkheid
a. De Verhuurder is slechts aan
aansprakelijk
sprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt
door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is
beperkt tot de netto factuurprijs.
b. De Huurder blijft ten alle tijden aansprakelijk tijdens het verblijf van de
stretchtent en/of
/of attributen ook als deze door de Verhuurder is opgebouwd.
c. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de
Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand en/of stormschade, breuk en iedere kwalit
kwaliteitsvermindering van de
huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit
voortvloeiende schade aan Verhuurder te vergoeden.
d. De schade wordt bij ophalen of terugkomst in de opslagruimte van de
Verhuurder door de Verhuurder vastge
vastgesteld
steld en aan Huurder meegedeeld. Bij
breuk en/ of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en bij komende
kosten zoals verzendkosten van artikelen of ophaal kosten van de artikelen en de
duur van de reparatie aan de artikelen.
e. De Verhuurder heeft het
et recht om tot 5 dagen na het retour brengen van de
verhuur artikelen nog aanspraak te maken op de Huurder bij het constateren van
schade.
f. Stretchtenten worden verankerd met grondpennen van max. 100 cm lang en
een diameter van 3 cm. De Huurder dient zo
zorg
rg te dragen voor de locatie waar de
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grondpennen worden gebruikt. Denk hierbij aan leidingen en drainage. Schade in
welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde
tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de Huurder.
g. Bijj het opzetten op een harde ondergrond, zoals klinkers of stoeptegels, geeft
de Huurder toestemming om de bestrating te tijdelijk verwijderen. De Huurder is
verantwoordelijk voor de schade ontstaan door het verwijderen of terug plaatsen
van bestrating.
h. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade aan
houtenvloerdelen ontstaan door het aanbrengen van grondpennen.
i. Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van grond
door het gebruik van voertuig.
j. De Huurder dient
nt altijd voor de benodigde wettelijke vergunningen zorg te
dragen.
11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder
overmacht wordt in ieder geval begrepen, vertragingen, niet voorziene stagnatie
bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen,
het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de
overeenkomst benodigde zaken of diensten en alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen.
b. Tijdens overmacht worden de leverings
leverings- en andere verplichtingen van
Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van
de verplichtingen
plichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 48 uur zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval
enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
c. Indien Verhuurder bij het intreden van d
de
e overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte
dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als
betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
d. Onder overmacht wordt ook verstaan: stormachtig weer, windkracht 8 of
meer, of windstoten van meer dan windkracht 8. De Verhuurder kan dan
besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van tenten, dit ook ivm de
veiligheid van bezoekers. De Huurder is in dat geval niet meer verplicht hele
huursom te voldoen. Well wordt er € 125,- excl. btw administratie- en
planningskosten in rekening gebracht.
12. Verzekering
a. De tenten en accessoires van Verhuurder zijn tijdens het houden en/of gebruiken door
Huurder niet verzekerd. Huurder dient zelf voor afdoende verzekering zorg te dragen en
Stretchtent Salland is onderdeel van: Meijerink Event Support & Jambalaya Productions &
Events
Rabobank: NL12RABO0317862146
www.stretchtentsalland.nl - A. info@stretchtentsalland.nl
chtentsalland.nl

Algemene Voorwaarden - www.stretchtentsalland.nl

dient tevens voor een aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen die schade dekt die
derden zouden kunnen lijden door gebruik van de tenten en accessoires.
13. Reclamatie
a. De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de
overeenkomst te beantwoorden.
b. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te
onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele
gebreken onmiddellijk, althans binnen een uur na in ontvangstneming, gespecificeerd
schriftelijk
ijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de
huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.
c. Door de zaken te gebruiken doet de huurder afstand van het recht te reclameren.
14. Ontbinding
ht de overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in
a. Verhuurder heeft het recht
gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
I. Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
II. na sluiting van de overeenkomst aan Verhuurder ter k
kennis
ennis gekomen omstandigheden
Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen;
III. na sluiting van de overeenkomst nieuwe informatie van de Huurder de
omstandigheden van de locatie veranderd, waardoor het niet m
mogelijk
ogelijk om veilig en
verantwoord is een stretchtent te bouwen.
15. Promotie Stretchtent Salland
a. Stretchtent Salland is gerechtigd om (sfeer) foto’s van de verkochte en verhuurde
tenten te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden van Stretchtent
Stretch
Salland
zonder dat Stretchtent Salland daarvoor enige vergoeding aan de Huurder verschuldigd
is.
16. Verhuurbedrijven
a. Als Stretchtent Salland haar stretchtenten aan verhuurbedrijven verhuurt zijn de
volgende extra voorwaarden van toepassing:
I. Bij het retourneren van de gehuurde producten dient het tentdoek gedroogd te zijn,
indien anders overeengekomen;
II. Bij het retourneren van de gehuurde producten dient het tentdoek even schoon te zijn
als bij ontvangst ervan;
III. Als de Huurder de gehuurde
uurde stretchtent(en) vies retourneert, brengt de Verhuurder
€150,- excl. btw schoonmaakkosten in rekening;
IV. Het op- en afhaaladres is Wechelerweg 22, 8102 HK, Raalte
17. Geschilbeslechting en Rechtskeuze
a. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
a. De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen,
en, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is Nederlands recht van
toepassing
c. Van toepassing is steeds
teeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Stretchtent Salland
Strechtent Salland
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Contactgegevens
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