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Algemene huurvoorwaarden  

Met betrekking tot het huren van materialen van Scouting Margraten gelden de volgende algemene 

huurvoorwaarden. 

 

Artikel 1: Definities 

Verhuurder: Scouting Margraten met vestigingsadres President Kennedystraat 46, 6269 CC te Margraten. 

Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder. 

Overeenkomst: schriftelijke dan wel telefonische overeenkomst tussen verhuurder en huurder. 

Huurperiode: de periode dat het verhuurmateriaal door huurder wordt gehuurd. 

Huurmateriaal: hetgeen dat door Scouting Margraten wordt verhuurd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 

tenten, bankensets, grondzeilen, haringen en stroomkabels. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Scouting Margraten verhuurde 

materialen.  

2. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen verhuurder en huurder gaan beide partijen akkoord met 

deze algemene huurvoorwaarden. 

3. De overeenkomst is pas definitief als deze ingevuld en ondertekend is ontvangen door verhuurder. 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid en zorgplicht 

1. Huurder is verantwoordelijk voor het huurmateriaal gedurende de huurperiode. Dit betekent onder meer 

dat de huurder het huurmateriaal intact houdt en beschadigingen vermijdt. 

2. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het 

gehuurde na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. 

3. Het op het huurmateriaal aanbrengen van voorwerpen of plakkaten e.d. met "definitieve" 

bevestigingsmiddelen, zoals schroeven, spijkers, nieten en lijmen, is niet toegestaan. Er mogen eveneens 

geen opschriften op het huurmateriaal aangebracht worden. Eventuele reinigingskosten worden in 

mindering gebracht van de huurwaarborg. 

4. Huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere andere 

kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen. Indien dit voorkomt dient huurder dit direct aan 

verhuurder te melden en de hieruit voortvloeiende schade aan verhuurder te vergoeden. De schade 

wordt bij het ophalen van de huurmaterialen door verhuurder vastgesteld. 

5. Bij vastgestelde gebreken wordt de huurwaarborg ingehouden tot de kostprijs van de vereiste 

herstellingen bekend is. Indien het bedrag van de herstellingen kleiner is dan de ingehouden 

huurwaarborg, wordt de resterende huurwaarborg aan de huurder terugbetaald. In het geval dat de 

http://www.scoutingmargraten.nl/
mailto:info@scoutingmargraten.nl


                                                                                                                                  
 
 
 
                    

Scouting Margraten 
Hoenderstraat 2b, 6269 BS Margraten 

www.scoutingmargraten.nl info@scoutingmargraten.nl 
IBAN: NL 24 RABO 0316 3871 42 – BIC: RABONL2U - KVK: 67390315 

huurwaarborg niet voldoende is om de herstellingskosten te dekken, dient de huurder het resterend 

bedrag te betalen aan verhuurder. 

6. Verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor geleden schade, ook wanneer 

deze is ontstaan door vermissing, stormschade, diefstal e.d. 

7. Huurmaterialen mogen door de huurder niet aan derden onderverhuurd of in bruikleen gegeven worden. 

De huurmaterialen blijven bovendien in alle omstandigheden eigendom van de verhuurder. 

 

Artikel 4: Huurprijzen 

1. De huurprijzen worden per stuk huurmateriaal berekend. 

2. Het leveren en ophalen van huurmateriaal binnen een straal van 25 kilometer van de opslagplaats van 

verhuurder wordt niet in rekening gebracht. Buiten deze straal wordt een vergoeding in rekening 

gebracht. 

3. De huurprijzen staan weergeven op de website van Scouting Margraten. Deze zijn aan wijzigingen 

onderhevig en gelden niet als offerte. De overeengekomen prijs die wordt weergeven in de overeenkomst 

is de geldende huurprijs. 

4. Naast de huurprijs is de huurder een huurwaarborgsom verschuldigd aan de verhuurder. Deze wordt 

eveneens overeengekomen in de overeenkomst. 

5. Huursom en borg dienen voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn aan Scouting Margraten. 

6. Na de huurperiode, indien de verhuurder heeft geconstateerd dat het huurmateriaal niet onvolledig of 

beschadigd is, wordt de borg binnen 10 werkdagen na het einde van de huurperiode terugbetaald aan de 

huurder. 

 

Artikel 5: Tenten 

1. Het is de huurder of derden niet toegestaan de gehuurde tenten op te zetten dan wel af te breken. Dit 

geschiedt enkel door de verhuurder. 

2. In het geval van diefstal van een gehuurde tent dient zowel de huurprijs als de nieuwwaarde van de tent 

door de huurder betaald te worden. 

3. Er mogen geen barbecues, vuurkorven, fakkels, etc. in de tenten geplaatst worden. 

4. Het is verboden te roken in de tenten. 

5. De Huurder dient een nagenoeg vlak grondoppervlak van minimaal 8 x 13 meter ter beschikking te stellen. 

Bij een kleiner oppervlak is het niet mogelijk de tent juist op te bouwen. 

6. Het oppervlak waarop de tent wordt opgebouwd dient egaal te zijn en zacht genoeg voor de haringen. 

Tenten worden niet opgebouwd op een helling. Indien verhuurder bij aankomst ontdekt dat het terrein 

niet geschikt is voor de opbouw van de gehuurde tent, behoudt de verhuurder het recht de overeenkomst 

per direct op te zeggen zonder de huurder een vergoeding of oplossing verschuldigd te zijn. Indien de 

huurder twijfelt of het terrein voldoet aan de voorwaarden dient hij vooraf contact hierover te hebben 

met verhuurder en deze van beeldmateriaal van het terrein te voorzien. 

 

Artikel 6: Overmacht 
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1. Onder overmacht kan onder meer worden verstaan: oproer, diefstal, beschadiging, extreme 

weersomstandigheden, transportproblemen e.d. waardoor tenten en materialen niet in alle redelijkheid 

kunnen worden opgebouwd, dan wel afgebroken.  

2. Als in het geval van overmacht de verhuurder niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, is de 

verhuurder ontslagen van ook maar enige verplichting of schadevergoeding t.o.v. de huurder. 

 

Artikel 7: Verzekeringen 

1. Huurmaterialen zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd. Indien de huurder zich wil indekken tegen 

eventuele schade of diefstal, dient deze zelf een gepaste verzekering af te sluiten. 

 

Artikel 8: Annulering 

1. Annulering van de overeenkomst door huurder kan alleen geschieden onder schriftelijke opgave. 

2. Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, voldoet, is de 

verhuurder bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie 

van de waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In 

geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de 

huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

 

Artikel 9: Slotbepaling 

1. De verhuurder kan om moverende redenen besluiten af te wijken van deze algemene 

verhuurvoorwaarden. 

2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien een meerderheid van de Groepsraad van 

Scouting Margraten dit besluit in een bijeenkomst. De overeenkomst dient dan wel minimaal drie weken 

voor de verhuurdatum te zijn ingeleverd met als bijlage eventuele opmerkingen die de huurder voor de 

huur niet van toepassing denkt te vinden. 

3. In situaties waarin deze algemene huurvoorwaarden niet voldoen, beslist de verhuurder. 

 

Deze algemene huurvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 27-6-2021 
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