Algemene voorwaarden betreffende de huur van roerende zaken
1. Definities
De hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze algemene voorwaarden hebben de
volgende betekenis:
A. Tentsupply: Tentsupply V.O.F., zijnde opdrachtnemer, zijnde verhuurder, gevestigd te
Spaarndam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 34388160.
B. Huurder: zijnde opdrachtgever, ofwel de partij met wie Tentsupply de huurovereenkomst
sluit;
C. Partijen: Tentsupply en huurder;
D. Derde(n): niet bij de huurovereenkomst betrokken partij(en);
E. Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden betreffende de huur van roerende
zaken;
F. Gehuurde: de roerende zaak die in eigendom toebehoort aan verhuurder en die
middels de huurovereenkomst wordt verhuurd aan huurder;
G. Huursom: het totale bedrag aan huurkosten (inclusief BTW);
H. Huurperiode: overeengekomen aantal dagen dat de roerende zaak ter beschikking zal
zijn van huurder;
I. Overmacht: alle omstandigheden die nakoming door verhuurder verhinderen of
onevenredig bemoeilijken, en die zij redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden,
voorkomen of verhinderen, ook al waren deze omstandigheden ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien. Hieronder worden mede
verstaan dergelijke omstandigheden bij hulppersonen alsmede wanprestatie van
hulppersonen. De genoemde omstandigheden sluiten in elk geval de volgende oorzaken
in, waartoe zij evenwel niet zijn beperkt: door verhuurder uitgevoerde handelingen
waarvoor zij toestemming verkreeg van de huurder; brand, rook, explosie, bluswater,
diefstal, natuurrampen, werkstaking, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, belemmerende
maatregelen van enige overheid, belemmeringen in het vervoer, bedrijfsongevallen en/of
bedrijfsstoringen, verlies of beschadiging van zaken tijdens transport naar verhuurder of
naar de huurder, en niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van
verhuurder.
J. Opbouwen: Het zorg dragen voor het opbouwen van de tenten inclusief het
installeren van overige gehuurde zaken.
K. Opdracht: Het opbouwen en installeren van de gehuurde zaken op de door de huurder
gewenste plaats.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering
van de huurovereenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen
Tentsupply en huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
overeenkomst of opdrachtbevestiging.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging
onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat
betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt
en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en
van toepassing.
2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van huurder wordt door
Tentsupply uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Totstandkoming van de huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Tentsupply een
bevestiging van de overeenkomst aan huurder heeft verzonden, dan wel door het ondertekenen
van de overeenkomst door huurder.
4. Bezorgen en opbouwen
4.1 Het gehuurde wordt bij huurder door Tentsupply afgeleverd en opgebouwd op een door
huurder aangewezen locatie. Deze locatie dient vrij te zijn van obstakels en maximaal 10 meter
gelegen van de plaats waar de auto van Tentsupply kan komen. Indien deze afstand groter
bedraagt zal hiervoor een toeslag worden berekend. Partijen kunnen afspreken dat huurder het
gehuurde ophaalt op een door Tentsupply aangewezen locatie. In dat eerste geval dient huurder
ervoor te zorgen dat op het overeengekomen tijdstip en het adres een persoon aanwezig is die
bevoegd is om het gehuurde in ontvangst te nemen.
4.2 Indien op de dag van bezorging niemand namens huurder aanwezig is, heeft Tentsupply het
recht het gehuurde mee terug te nemen en de gemaakte kosten bij huurder in rekening te brengen.
5. Annulering
5.1 Bij annulering van de huurovereenkomst brengen wij 25% van de totale huursom in rekening.
Indien er binnen 48 uur voor levering geannuleerd wordt dan brengen wij 50% van de totale huursom
in rekening.
5.5 De huurovereenkomst dient geannuleerd te worden door middel van een schriftelijke
mededeling aan het contactadres van Tentsupply.

6. Staat gehuurde
Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande aan of op het moment van het afhalen
en/of bezorgen te controleren of te laten controleren. Indien huurder dit achterwege laat of het

gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt
het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
7. Gedraging huurder
7.1 Huurder zal vanaf het moment van ontvangst tot aan het moment van ophalen van de
roerende zaken door de Tentsupply zorg dragen voor het gehuurde goed.
7.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in gebruik te geven of
anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
7.3 Het is huurder voorts verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren.
8. Aansprakelijkheid huurder en schadevergoeding
8.1 Huurder is vanaf het moment van ontvangst tot aan het moment van ophalen van de roerende
zaken door Tentsupply aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde zaken, waaronder schade
door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het verloren gaan van het gehuurde.
8.2 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het gehuurde dient de
dagwaarde van het gehuurde aan Tentsupply te worden vergoed, onverminderd de verdere
wettelijke rechten van verhuurder zoals nakoming, schadevergoeding en/of opschorting.
8.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient
na ontdekking onverwijld aan Tentsupply schriftelijk te worden medegedeeld.
9. Aansprakelijkheid Tentsupply
9.1 Tentsupply is jegens de huurder uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse
gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van
de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Tentsupply voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventueel door Tentsupply uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico.
9.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien
en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tentsupply.
9.3 Tentsupply is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit herstel of verandering van
het gehuurde, verricht door huurder en/of diens ondergeschikte(n) en/of diens
hulppers(o)on(en) en/of derde(n) en voor schade die ontstaat als gevolg van gebrekkige
medewerking, informatie en/of materialen van huurder en/of diens ondergeschikte(n) en/of
diens hulppers(o)on(en) en/of derde(n).
9.4 Tentsupply is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder
begrepen lichamelijk letsel, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door huurder verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
9.5 Tentsupply is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade
die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Tentsupply.

10. Betaling
10.1 Na afloop van de huurperiode ontvangt huurder een factuur van Tentsupply, zijnde inclusief
21% BTW.
10.2 Betaling zal binnen 14 dagen na ontvangen van de factuur geschieden per betaalrekening,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.
11. Overmacht
11.1 Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen
nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na
te komen.
11.2 In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,
overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
Tentsupply gevestigd is.
Deze Algemene huurvoorwaarden voor roerende zaken van Tentsupply zijn tevens te raadplegen op
www.tentsupply.nl

