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Prijzenlijst tentenverhuur Scouts Sint-Hubertus (W1210S) 

Artikel Aantal 
beschikbaar Foto Omschrijving 1 dag Weekend Week Waarborg 

Muurtent 6m x 16m 1 

 

 
 

6m x 16m x 4m   
Poly/cotton ca. 540g/m² 

ca. 290 kg 
€200 €250 €300 €350 

Patrouilletent 
 3 

 

 
 

Beige binnentent 4m x 4m 
Groene buitentent 4m x 4m €45 €60 €80 €150 

Patrouilletent 
 Beige 3 

 

 

6m x 4m  €55 €70 €90 €150 
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Senior/master tent 
 2 

 

4m x 6m x 2,1m €60 €80 €100 €150 

Vuurshelter 
6m x 8m 2 

 

 
 

Poly/cotton ca. 600g/m² 
legergroen €40 €60 €75 €150 

Datum laatste aanpassing prijzen: 2021.
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Huurvoorwaarden tenten Scouts Sint-Hubertus (W1210S)  

1. De hiernavolgende huurvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de 
verhuurder (Scouts Sint-Hubertus) en de huurder (wederpartij van de verhuurder). Bij het afsluiten 
van een huurovereenkomst stemt de huurder in met deze huurvoorwaarden.  

 
2. 2.1. Het verschuldigde huurbedrag plus de huurwaarborg zoals vermeld in de prijslijst, of zoals 

overeengekomen met de verhuurder, dient ofwel cash bij levering/afhaling betaald te worden, 
ofwel op voorhand overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE22 0689 0407 1147. Bij 
betaling via overschrijving dient het verschuldigde bedrag op de rekening te staan vóór de 
levering/afhaling plaats vindt.  

 
2.2. Bij het terug afleveren/ophalen van de gehuurde tenten wordt door de verhuurder nagegaan 
of er beschadigingen zijn of materiaal ontbreekt. Echter rekenen wij eveneens op de eerlijkheid 
van de huurder om deze gebreken zelf mede te delen. Achteraf vastgestelde gebreken worden 
immers steeds eveneens aangerekend. Bij vastgestelde gebreken wordt de huurwaarborg 
ingehouden tot de kostprijs van de vereiste herstellingen bekend zijn. Herstellingen worden enkel 
door de verhuurder of in opdracht van de verhuurder uitgevoerd. Indien het bedrag van de 
herstellingen kleiner is dan de ingehouden huurwaarborg, wordt de resterende huurwaarborg 
overgeschreven op het rekeningnummer van de huurder. In het geval de huurwaarborg niet 
voldoende is om de herstellingskosten te dekken, dient de huurder het resterend bedrag over te 
schrijven op het rekeningnummer BE22 0689 0407 1147.  

 
2.3. Per ontbrekende piket wordt een bedrag van €3 afgetrokken van de huurwaarborg.  

 
3. 3.1. De gehuurde tenten dienen steeds droog terug binnengebracht te worden.  
 

3.2. De gehuurde tenten dienen op een correcte manier opgeplooid te worden en in de juiste 
draagzakken/koffers gestoken te worden. De tentstokken moeten eveneens in de juiste 
tentstokzakken/koffers gestoken worden. Bij het niet correct opplooien van de tenten dient de 
huurder deze zelf opnieuw op een correcte manier op te plooien.  

 
4. 4.1. Indien door de huurder gewenst en voor de verhuurder organisatorisch mogelijk, kan de 

verhuurder instaan voor het recht zetten van de tenten. Hiervoor wordt een bijkomende 
vergoeding gevraagd die afhankelijk is van de grootte van de tent(en), het aantal tenten, het aantal 
vereiste mankrachten en de afstand van de lokalen van Scouts Sint-Hubertus tot de plaats waar de 
tent dient rechtgezet te worden.  

 
4.2. De 6mx16m muurtent wordt verplicht opgezet met de hulp van de verhuurder. Dit door de 
moeilijkheidsgraad van het opzetten en het daarmee gepaard gaande risico van schade bij 
verkeerde manipulaties. Dit heeft tot gevolg dat bij de huur van de 6mx16m muurtent sowieso een 
bijkomende vergoeding vereist is.  

 
5. 5.1. 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. 
 

5.2. Tenten mogen door de huurder niet aan derden onderverhuurd of in bruikleen gegeven 
worden. De tenten blijven bovendien in alle omstandigheden steeds eigendom van Scouts Sint-
Hubertus.  
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5.3. Er dient steeds op een normale manier met de tenten omgegaan te worden (principe van de 
goede huisvader). 
 
5.4. Het is verboden om plakmaterialen (versieringen, posters, kleverig materiaal, etc.) op de 
tenten aan te brengen. Er mogen eveneens geen opschriften op de tenten aangebracht worden. 
Eventuele reinigingskosten worden in mindering gebracht van de huurwaarborg.  
 
5.5. Er mogen geen barbecues, vuurkorven, fakkels, etc. onder de tenten geplaatst worden. Deze 
mogen echter wel onder de vuurshelters gebruikt worden. 
 
5.6. Bij rukwinden boven de 60 km/u of storm boven windkracht 5, dient de tent te worden 
afgebroken om schade te voorkomen. Bij enige twijfel dient men contact op te nemen met de 
verhuurder.  

 
6. 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.  
 
7. Het verhuurde materiaal is tijdens het bezit ervan door de huurder niet verzekerd. Indien de 

huurder zich wil indekken tegen eventuele schade of diefstal, dient deze zelf een gepaste 
verzekering af te sluiten.  

 
8. Wij willen benadrukken dat wij een Scoutsgroep zijn en dit ook blijven. Door de verhuur van onze 

tenten trachten wij een deel van onze zware investeringen te recupereren. Daar wij geen 
verhuurbedrijf zijn, heeft dit enkele gevolgen: 
 
8.1. Scouts Sint-Hubertus heeft te allen tijde voorrang op het gebruik van de eigen tenten. Het 
huren van de tenten in de helft van juli is quasi onmogelijk, daar wij deze zelf gebruiken op onze 
tentenkampen. Men kan uiteraard steeds navragen of een bepaalde tent in deze periode toch 
beschikbaar is. Tijdig reserveren is de boodschap.  
 
8.2. Naargelang de beschikbaarheid van de leiding van Scouts Sint-Hubertus, kan het voorvallen 
dat het gehuurde materiaal vroeger afgehaald dient te worden, vroeger geleverd wordt, later 
teruggebracht dient te worden of later terug opgehaald wordt dan de voorziene periode in de 
huurovereenkomst. Hiervoor worden geen bijkomende kosten aangerekend.  

Voor verdere vragen kan u ons nog altijd contacteren op materiaalverhuur.sthubertus@gmail.com 
Scouts Sint-Hubertus wenst u veel plezier met de gehuurde tenten!  


