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Toepasselijkheid voorwaarden 

- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur, levering en 

diensten van Luxefeesttent.nl. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst geeft de 

opdrachtgever/huurder aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

 

Eigendom 

- De verhuurde artikelen blijven ten allen tijden volledig eigendom van Luxefeesttent.nl. 

 

Huurtarieven 

- Alle huurprijzen zoals vermeld op de website, zijn exclusief 21% BTW. 

- Alle huurprijzen zijn per stuk en per dag tenzij anders is overeengekomen. 

- Huurprijzen zijn voor langere periode op aanvraag. 

- Alle offertes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt en kunnen ten alle tijden zonder opgave 

van reden door ons worden ingetrokken. 

 

Betalingsvoorwaarden: 

- Betaling dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden binnen 14 dagen na 

factuurdatum, op een door Luxefeesttent.nl aan te geven wijze. 

 

Tenten en toebehoren: 

- Wij gaan uit van een bouwlocatie vrij van obstakels i.v.m. op- en afbouw. 

- Huurder stelt een egaal, modder en zandvrij terrein beschikbaar vrij van obstakels. De tent wordt 

gebouwd op gras. Wanneer de tent niet op gras wordt gebouwd dient dit ten alle tijden 

gecommuniceerd te worden met ons. 

- Terrein dient binnen 20 meter bereikbaar en toegankelijk te zijn voor onze bus met aanhangwagen 

combinatie. Wanneer de afstand langer is dient dit ten alle tijden gecommuniceerd te worden met 

ons.  

- Vloeren mogen niet verzaagd of geschroefd worden en worden geveegd opgeleverd voor het 

afbouwen van de stretchtent. 

- Indien de stretchtent wordt gebouwd dienen ter verankering stalen piketten van 100 cm lengte in 

de grond geslagen te kunnen worden.  

- Het aanbrengen van stickers/tape en nummering op de tentmaterialen is verboden. Kosten voor 

verwijderen en schoonmaken zullen aan u worden doorberekend. 

- De huurder is verplicht elke schade, vermissing of enig gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan 

de verhuurder te melden. 

- Beschadiging, verlies, diefstal, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan onze tenten en 

toebehoren door welke oorzaak dan ook, tijdens de huurperiode, is voor de rekening van de 

huurder. 

- Wanneer er toebehoren ontbreken bij terugkomst brengen wij deze in rekening. 

 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kunnen er extra kosten in rekening worden 

gebracht. 
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Veiligheid  

- Bij stormachtig weer, windkracht 6 of meer of windstoten van meer dan windkracht 6 kunnen wij 

besluiten om niet over te gaan tot het bouwen van tenten.  

- Indien een tent of toebehoren verhuurd zijn en er is gedurende de huurperiode sprake van 

onverwacht stormachtig weer, windkracht 6 of meer of windstoten van meer dan windkracht 6, 

dan heeft de verhuurder het recht om de tent af te bouwen. 

- Het is huurder niet toegestaan zelf wijzigingen te brengen aan bouwconstructies zonder dat met 

ons over te komen.  

- 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 barbecues of gas, 

kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, heater, terrasverwarmers*, fakkels, vuurkorven 

en dergelijke.  

*In overleg mogen er door ons goedgekeurde terrasverwarmers geplaatst worden. 

 

 

Aansprakelijkheid 

- De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van of in verband met 

gebruik van de gehuurde goederen. De huurder vrijwaart de verhuurder gedurende de 

huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen 

gelden. 

- Stretchtenten worden verankerd met grondpennen van max. 100 cm lang en een diameter van 3 

cm. De Huurder dient zorg te dragen voor de locatie waar de 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. 
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