
Algemene voorwaarden voor de huur van 
materialen van Scouts Knokke VZW 

1. ALGEMEEN - AFWIJKINGEN 
De onderhavige algemene voorwaarden voor huur gelden voor alle bestellingen die bij ons worden 
gedaan. De klant wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden voor huur te aanvaarden 
door het loutere feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de 
documenten die van de klant uitgaan, zijn enkel inroepbaar mits schriftelijke bevestiging van 
onzentwege. Zelfs in dat geval blijven de huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten 
waar niet uitdrukkelijk afgeweken werd. 

2. KLACHTEN 
Klachten betreffende huur zijn ontvankelijk:  
*In geval van montage door de VZW Scouts Knokke: enkel op voorwaarde dat zij worden gericht 
tot onze monteurs zodra de montage is uitgevoerd en voor zover zij worden bevestigd bij een ter 
post aangetekend schrijven, neergelegd op de eerstvolgende werkdag volgend op de montage;  
*In geval de goederen worden afgehaald door de klant zelf: enkel indien zij worden gemeld bij een 
ter post aangetekend schrijven, op de dag volgend op de afhaling van de goederen in onze 
werkplaats. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zijn onze verplichtingen uitsluitend beperkt 
tot het vervangen of het gratis herstellen van de geleverde goederen of gebrekkige onderdelen 
daarvan, zonder dat we tot enige vergoeding verplicht zijn, uit welke hoofde ook. Een eventueel 
gebrek van een verkocht of in huur gegeven artikel ontheft de klant niet van zijn 
betalingsverplichting maar laat de klant enkel toe om, voor zover op voldoende wijze wordt 
vastgesteld dat het voornoemde gebrek volledig aan ons is te wijten en niet werd gecorrigeerd, de 
kost van de huur of koop af te trekken zonder dat er sprake kan zijn van aanvullende 
schadeloosstelling. 

3. BETALING 
Tenzij uitdrukkelijk andere bepalingen door de VZW Scouts Knokke werden aanvaard, dient de 
betaling van onze facturen binnen de 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de 
handelsrekening van VZW Scouts Knokke, vermeld op de factuur. Iedere achterstand van betaling 
zal ons het recht verlenen desgewenst de verhuurovereenkomst te ontbinden voor het niet 
uitgevoerde gedeelte, onverminderd alle schadevergoeding. Andere betalingsvormen worden niet 
aanvaard.  
Iedere levering vormt een afzonderlijke transactie en wij aanvaarden geen enkele automatische 
vergoeding uit hoofde van retour, geschil, betwisting, enz., behoudens uitdrukkelijk akkoord van 
onzentwege. Echter, in geval van faillissement, insolventie, aanvraag tot gerechtelijk akkoord door 
de schuldenaar, zullen we automatisch kunnen compenseren zonder dat er enige formaliteit wordt 
vereist. 
De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt van rechtswege al onze andere 
vorderingen op de koper eisbaar. 

4. BETALINGSACHTERSTAND 
Facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, zullen automatisch, van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten van 1% per maand. Een 
gedeelte van een maand wordt als hele maand beschouwd. Bovendien zal het bedrag worden 
vermeerderd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 125 euro, ten titel 
van administratieve kosten en voor derving van rollend kapitaal. 
Meerdere contractanten en aansprakelijkheid 
In geval van bestelling door een derde, is diegene die de bestelling doorgeeft hoofdelijk 
aansprakelijk met de begunstigde van de bestelling voor alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. 
Zelfs, indien de bestelling op verzoek van de klant aan een andere persoon wordt gefactureerd, zijn 
beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling en alle uit de bestelling voortvloeiende 
verplichtingen. 

5. ANNULERINGEN 
a. De huurder kan een overeenkomst annuleren op voorwaarde:  

* dat hij dit per aangetekend schrijven doet of per mail; 
* dat hij tegelijkertijd overgaat tot betaling van schadevergoeding:  
* 25% van het bedrag van de huur indien de annulering meer dan 4 maanden vóór de datum van 
de montage geschiedt  
* 40% van het bedrag tussen 3 en 4 maanden vóór de montage  
* 50% van het bedrag tussen 1 maand en 15 dagen vóór de montage  
* 75% van het bedrag indien de annulering minder dan 15 dagen voor de datum van de montage 
geschiedt en voor zover het materiaal niet werd geladen in de opslagplaats van de verhuurder. 
Zelfs indien de huurder om wat voor reden dan ook het gehuurde materiaal niet kan gebruiken, is 
de volledige huurprijs verschuldigd. Het voorschot blijft eveneens verschuldigd. 

b. In de met de gebruikers afgesloten overeenkomsten, zal de verhuurder de overeenkomst onder 
dezelfde voorwaarden kunnen annuleren. 

6. AANSPRAKELIJKHEID 
a. Het materiaal van de verhuurder is door deze laatste enkel voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid 

gedekt.  
b. De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van het gehuurde 

materiaal, en dit vanaf de ontvangst van het eerste materiaal tot aan de volledige afhaling.  
c. De huurder zal alle maatregelen treffen om het materiaal in goede staat te houden en vandalisme 

of diefstal te vermijden. De huurder zal alle vereiste maatregelen treffen voor brandpreventie: 
signalisatie, blusmateriaal, noodoproep, door het publiek te respecteren politiemaatregelen…  

d. De huurder zal de vereiste maatregelen treffen om het materiaal te markeren in het geval dit op 
een openbaar terrein of op plaatsen waar voorbijgangers langskomen wordt gebruikt.  

e. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door VZW Scouts Knokke gemaakte reparatie- en 
reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan VZW Scouts Knokke wordt 
teruggegeven, onverminderd het recht van de VZW Scouts Knokke tot vordering van werkelijk 
schade. 

f. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na 
ontdekking onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, aan VZW Scouts Knokke schriftelijk te worden 
medegedeeld. 

g. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd 
worden, zal de huurder aan VZW Scouts Knokke een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de 
aanschafkosten van vervangende apparatuur alsmede de kosten van de vervanging. 

h. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van 
het gehuurde. 

i. De huurder vrijwaart VZW Scouts Knokke volledig tegen aanspraken van derden tot 
schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Tevens is VZW Scouts 
Knokke niet aansprakelijk voor schade aan gasleidingen, elektra, waterleidingen en/of andere 
nutsleidingen door het gebruik van grondpennen.  

j. De aansprakelijkheid van de huurder geldt voor alles wat betreft het gebruik van het gehuurde 
materiaal: meer in het bijzonder blijven onder zijn volledige aansprakelijkheid ongevallen met 
personen of schade aan goederen die gevolg zouden zijn van gebruik van of genot van de gehuurde 
voorwerpen.  

k. Het gehuurde is door VZW Scouts Knokke in beginsel niet verzekerd, tenzij anders vermeld op 
voorzijde verhuurcontract. Opdrachtgever dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die 
bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van 
het gehuurde. 

l. De aansprakelijkheid van VZW Scouts Knokke kan nimmer meer bedragen dan de overeengekomen 
huurprijs voor een periode van 4 weken. In geen geval kan de aansprakelijkheid van VZW Scouts 
Knokke meer bedragen dan door de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering zal worden 
uitgekeerd. 

m. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 
n. In geval van sneeuw moet de huurder onmiddellijk een verwarmingsapparaat in werking stellen dat 

noodzakelijk is om de sneeuw permanent te doen smelten; indien er meer dan 3 cm sneeuw komt 

te liggen, is er gevaar voor inzakking en zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de door 
de niet-naleving van deze clausule teweeggebrachte schade.  

o. Een gedeeltelijke of volledige montage, het verplaatsen van het beweegbare materiaal is verboden 
zonder voorafgaandelijke toestemming en in ieder geval onder de exclusieve verantwoordelijkheid 
van de huurder.  

p. De huurder zal de vereiste maatregelen treffen om in geval van onweer of kwaad opzet ieder koord 
van de tenten opnieuw te kunnen aanspannen, de haringen dieper te verankeren of deze 
achtereenvolgens te verplaatsen indien dit noodzakelijk of aangewezen zou zijn. Hij zal de 
verhuurder hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. 

q. Bij storm of rukwinden van 75 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. 
VZW Scouts Knokke dient voorafgaand het afbreken, onmiddellijk telefonisch op de hoogte 
gebracht te worden. Indien dit niet gebeurt, is er kans op inzakking en/of schade en zal de huurder 
aansprakelijk worden gesteld voor de door de niet-naleving van deze clausule teweeggebrachte 
schade.  

7. MONTAGE & TERREINEN 
a. De huurder is ertoe gehouden nooit de tent op te zetten, af te breken of een wijziging aan de 

opstelling te verrichten zonder toezicht van een door VZW Scouts Knokke bevoegd persoon, tenzij er 
schriftelijk anders is overeengekomen. De verhuurder, VZW Scouts Knokke, zal ten aller tijde, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen, één bevoegde persoon voorzien bij het opzetten en afbreken 
van het gehuurde materiaal.  

b. De huurder staat in voor het voorzien van personeel om het gehuurde goed op te zetten en af te 
breken. Hierbij zijn minimum volgend aantal personen verreist:  
• 10m x 10m tent: 4 personen 
• 10m x 15m tent: 5 personen 
• 10m x 25m tent: 7 personen 

Indien de huurder niet het gewenste aantal personeel kan voorzien, kunnen deze door VZW Scouts 
Knokke voorzien worden aan het bedrag van €15/u. 

c. De huurder dient voor de overeengekomen datum van de montage voor alle vereiste toelatingen 
te zorgen.  

d. De huurder dient ter plaatse aanwezig te zijn om de plek voor montage aan te wijzen en alle 
vragen te beantwoorden betreffende de toelatingen en gevaren op het terrein.  

e. De verhuurder of zijn vertegenwoordigers dienen permanent over mogelijkheid tot toegang tot 
het verhuurde materiaal te beschikken , en dit zowel ‘s nachts als overdag. Tijdens de 
evenementen zullen toegangspassen ter beschikking staan van de verhuurder.  

f. In geen geval zullen het personeel of de vrachtwagen van de verhuurder andere transporten of 
werkzaamheden voor de huurder uitvoeren.  

g. Indien bij aankomst van de vrachtwagen het door de huurder voorziene personeel niet aanwezig 
is, zal er een wachttijd van maximum vier uur in acht worden genomen. De verloren uren, 
werkkrachten en vrachtwagens zullen worden gefactureerd. Als deze periode van vier uur is 
afgelopen, kan de verhuurder zijn werkkrachten, materiaal en vrachtwagens terug naar de 
opslagplaats doen keren en is het volledige huurbedrag onmiddellijk opeisbaar.  

h. De huurder dient er voor zorg te dragen dat op de locatie haringen/grondpennen e.d. kunnen 
worden gebruikt van ten minste 100cm.  

i. In geval het terrein niet stabiel is, zijn de kosten voor wegruimen van voertuigen en materiaal ten 
laste van de huurder. De eventueel aan het terrein veroorzaakte schade is ten laste van de huurder 
(verzakking, sporen, schade aan beplanting…) De bodem dient volledig vrijgemaakt en proper te 
zijn, en mag geen niveauverschil vertonen behalve datgene/diegene dat/die bij het afsluiten van 
de overeenkomst werd(en) gesignaleerd. Indien de stabiliteit van onze structuren wordt 
verzekerd door in de bodem verankerde haringen/grondpennen of door op de bodem 
gedeponeerde dode gewichten, dient de huurder zich bij de bevoegde instantie te informeren 
teneinde zich ervan te vergewissen dat er geen enkel risico is op beschadiging van ondergrondse 
gas-, water-, elektriciteit-, telefoonleidingen, … Alle aan het terrein en de uitrusting daarvan 
veroorzaakte schade zijn ten laste van de huurder. 

j. De aanwezigheid in de ondergrond of aan de oppervlakte van harde lagen zoals bijvoorbeeld beton, 
moet ons ter kennis worden gebracht vóór de ondertekening van de overeenkomst. Hetzelfde zal 
gelden indien het terrein niet de noodzakelijke weerstand biedt voor de verankering van de 
haringen (moerassige of zandige bodem …) Tijdens het demonteren van het materiaal zal iedere 
vertraging die is te wijten aan het niet volledig vrijmaken van het terrein worden gefactureerd 
(huurverlenging, bijkomende verplaatsingen, verlenging van de werkuren…) 

8. GEHUURD MATERIAAL 
a. De huurder dient de waar te controleren bij het afhalen, bij de levering of bij de montage, en dit 

zal gelijkstaan met een volledige goedkeuring van de genoemde waar en de onberispelijke staat 
ervan. 

b. De huurder dient in te staan voor het onderhoud van het geleverde materiaal en het vermijden 
van alle schade daaraan. De huurder is verantwoordelijk voor alle eventuele schade aan het 
gehuurde materiaal als gevolg van opslag, montering, ingebruikname, ongepast gebruik door de 
huurder.  

c. De huurder zal het materiaal in een onberispelijke staat van netheid aan de verhuurder 
terugbezorgen. Indien dit niet het geval is, zullen de kosten voor reiniging of onderhoud 
gefactureerd worden.  

d. Het is verboden in het houtwerk en de dekzeilen te nagelen, nieten, schroeven of zagen, deze te 
beschilderen of op duurzame wijze te markeren, de reclame van de verhuurder te verbergen of 
weg te halen, behalve met uitdrukkelijke toestemming op het moment van de ondertekening van 
de overeenkomst. 

e. Om het even welke persoon belast is met het transport van de gehuurde goederen, gaat de 
huurperiode in vanaf de dag waarop de gehuurde goederen de opslagplaats van de verhuurder 
verlaten. Huurperioden staan steeds omschreven in de overeenkomst. De huurperiode staat los 
van de prijs voor de gehuurde goederen, die bepaald wordt door de duur van het evenement en 
die steeds uitdrukkelijk bepaald is in de huurovereenkomst. 

f. Het is de huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden 
ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZW Scouts Knokke. 

9. VERTEGING OVERMACHT 
a. Behalve in geval van ernstige fout is de verhuurder vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid bij de 

uitvoering van de onderhavige overeenkomst, met name betreffende de aangegeven termijnen. 
De termijnen voor levering en uitvoering worden steeds ter indicatie gestipuleerd. Wij kunnen niet 
gehouden worden tot betaling van schadevergoeding indien deze termijnen niet worden 
gerespecteerd. Ieder geval van overmacht uit hoofde van de verhuurder, ontheft deze van alle 
aansprakelijkheid, zonder recht op een schadevergoeding voor de huurder voor wat betreft de 
levering van het gehuurde materiaal en verleent de verhuurder het recht de overeenkomst te 
annuleren. Worden conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd : staat van oorlog, 
mobilisatie, stakingen, rellen of opstanden, ongevallen, ziekten of andere catastrofen, hoogwater, 
brand, onweders, storm, vernietiging of verlies van materiaal inbegrepen tijdens transport, 
buitengewone omstandigheden zoals verdediging van export of import, belemmerende 
maatregelen van eender welke autoriteit, stroompannes of onderbrekingen in 
brandstofvoorziening. Op algemene wijze, iedere onvoorziene gebeurtenis die de aanvang 
verhindert (in dit geval wordt het voorschot onmiddellijk terugbetaald) of de normale uitvoering 
van de overeenkomst verhindert inclusief alle overlast waardoor de uitvoering van de 
overeenkomst duurder of moeilijker wordt. 

b. Bevoegde rechterlijke instantie 

In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de 

maatschappelijke zetel gehuisvestigd is en de Belgische wet bevoegd zijn. 
 

 
 
 

 


