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Materiaal 

Gaspitjes  

Beschikbaar aantal: 3 

Prijs:  

- Weekend: €10 

- Kamp: €30 

- Waarborg: €15 

 

Bakplaten 

Beschikbaar aantal: 3 

Prijs:  

- Weekend: €20 

- Kamp: €80 

- Waarborg: €30 

 

Soepkommen 

Beschikbaar aantal: 

- Meer nodig?  

- Prijs: per dag €5 

 

Tassen 

Beschikbaar aantal: 

Meer nodig?  

Prijs: per dag €5 

 

Bestek (set van 50; lepels, messen, 

vorken koffielepels) 

Max beschikbaar aantal: 150 

Meer nodig?  

Prijs: per dag €5 

 

Potten 

Beschikbaar aantal:  

2 potten van 25L 

3 potten van 15L 

1 pot van 21L 

1 pot van 34L 

1 pot van 42L 

Prijs:  

- Weekend: €10 per pot 

- Kamp: €20 per pot 

- Waarborg: €30 

 

Borden (set van 50) 

Beschikbaar aantal: 

Meer nodig?  

Prijs: per dag €5 
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Huurovereenkomst materiaal 
 

Verhuurder:     Huurder: 

KLJ Oostmalle     ........................................................................  

Lierselei 17-19    ........................................................................  

2390 Oostmalle    ........................................................................  

Reknr.: BE17 7331 2800 0321  ........................................................................ 

 

Verantwoordelijke:    Verantwoordelijke: 

Mats Van Dijck    ........................................................................  

Meirakkerweg 15    ........................................................................  

2390 Oostmalle    ........................................................................  

GSM: +32 494 19 44 67   ........................................................................  

matsdijckvan@gmail.com  ........................................................................ 

  

 

Verhuur periode:    ..……/..……/..…… tot en met .……/..……/..…… 

 

Locatie (adres):    ........................................................................ 

........................................................................ 

.......................................................................  
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Artikel 1: Materiaal 
De huurder betaalt hiervoor minimum twee weken voor de start van de huurperiode de 

huurprijs op het rekeningnummer BE17-7331-2800-0321 op naam van KLJ Oostmalle met 

vermelding van de groepsnaam en huurperiode. Bij niet betaling van deze huurprijs vervalt 

de huurovereenkomst.  

De verhuurder zal gedurende de periode van ..……/..……/..…… tot en met ..……/..……/..…… de 

volgende tenten ter beschikking stellen: 

Omschrijving  Gewenst aantal  Max aantal  

Gaspitjes  3 

Bakplaten  3 

Soepkommen   

Tassen   

Borden   

Bestek   150 

Lepels:  

Vorken:  

Messen  

 

Artikel 2: Waarborg 
De huurder dient minstens 2 weken vóór aanvang van de verhuurperiode de waarborg over 

te schrijven op rekeningnummer BE17-7331-2800-0321 op naam van KLJ Oostmalle met 

vermelding van de groepsnaam en huurperiode. Bij niet betaling van deze waarborgsom 

vervalt onderhavige huurovereenkomst. De verhuurder kan over dit bedrag beschikken voor 

elke schuldvordering, voortvloeiend uit gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de 

huurder van zijn verplichtingen. Indien er geen inbreuken op de huurovereenkomst werden 

vastgesteld, wordt de waarborg binnen de 4 weken teruggestort op de rekening van de 

huurder. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid 
Alle schade veroorzaakt door toedoen van de huurder of van een derde waarvoor de 

huurder aansprakelijk is, komt ten laste van de huurder. Ook stormschade, komt ten laste 

van de huurder. Als schadevergoeding kan de verhuurder gedeeltelijk tot helemaal de 

waarborg inhouden. Indien de kosten van de schade hoger zijn dan de waarborg heeft de 

verhuurder het recht de bijkomende kosten te vorderen van de huurder. 
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Artikel 4: Ontvangst van het materiaal 
Indien de huurder meent dat het materiaal hem niet in goede staat, beschadigd of 

onvolledig is overhandigd, moet hij binnen de 24 uur na ontvangst de verhuurder hiervan op 

de hoogte brengen. Indien de verhuurder niet de mogelijkheid heeft om zich te verplaatsen 

om de staat van het materiaal te verifiëren, deelt de verhuurder dit mee aan de huurder en 

kan de verhuurder de huurder verzoeken om op een andere wijze (bv. a.d.h.v. foto’s) aan te 

tonen dat het materiaal niet voldoet. In geval van niet-naleving van de bepalingen in dit 

artikel 5 wordt het materiaal geacht in goede staat overhandigd te zijn geweest aan de 

huurder en zullen eventuele beschadigingen of verliezen aan de huurder aangerekend 

worden. 

Artikel 5: Algemene afspraken 
1. De materialen moeten proper terug gegeven worden na het einde van de 

huurperiode. 

2. De huurder zorgt zelf voor vervoer. 

Artikel 6: Teruggave van het materiaal 
Bij het beëindigen van de huurovereenkomst verbindt de huurder zich ertoe het in artikel 1 

gehuurd voorwerp terug in de staat te brengen waarin het zich bevond. Alle materialen 

moeten volledig droog en proper zijn.  

De materialen worden door de huurder terugbezorgd aan de verhuurder, eveneens op de 

laatste dag van de huurperiode. Hij brengt de verhuurder op de hoogte van het tijdstip van 

bezorging.  

De materialen kunnen ook geleverd en opgehaald worden mits een vergoeding van €1 per 

kilometer. (heen en terug rit, bv. 10km naar de kampplaats + 10km terug = 20km voor 

levering materialen, dit betekent €20 aan leveren vervoerskosten. Als we de materialen 

terug moeten ophalen geldt de zelfde formule).  

Wanneer de verhuurder de mening is toegedaan dat de materialen niet in hun 

oorspronkelijke staat teruggegeven zijn, heeft hij het voorrecht de waarborg niet terug te 

storten. Indien de eventuele schade van die aard is dat de waarborg ontoereikend is voor de 

aankoop van nieuwe materialen, moet het verschil nadien bijgelegd worden door de 

huurder.  

 

 

 

In tweevoud opgemaakt te Oostmalle op ..……/..……/..…… 

De huurder:        De verhuurder: 

(naam + handtekening)       (naam + handtekening) 


