
Algemene huurvoorwaarden

• Reservatie
De reservatie is enkel geldig als deze door de De Gendt Letters Rent bevestigd wordt, dit
kan na telefonisch - of na schriftelijk contact (via e-mail).

Reserveren kan op het nummer 0484/60.58.28 of via e-mail; 
yannickdegendt@hotmail.com

Voor meer informatie kunnen jullie ook terecht bij onze facebookpagina De gendt 
letters rent

• Annulering
Wanneer er door ons wordt geanuleerd dan wordt het voorschot volledig teruggestort

Wanneer er door jullie zijnde geanuleerd wordt dan word het voorschot ingehouden als 
schadevergoeding of word er gekeken odat er een andere datum beschikbaar is.

• Betaling
De betaling dient op voorhand te gebeuren via overschrijving op het nummer BE39 7795
9393 9219 of met cash geld op het moment van de ontvangst name van het gehuurde 
goed.

De huur geldt voor een termijn van één dag.

U krijgt ook altijd een factuur waarop de prijzen en het gehuurde goed op vermeld 
staan.

• Voorschot 
Bij het boeken van een afspraak bij de DE Gendt Letters Rent wordt een voorschot 
gevraagd van 10€ per letter. 

Of 100€ in geval van huur photobooth

Deze dient binnen een termijn van 10 dagen, na mondelinge of telefonische boeking 
betaald te zijn.

Bij niet betaling, vervalt de reservatie van de afgesproken datum en het gehuurde goed 
en staan deze terug ter beschikking voor andere kandidaat huurders.

Het voorschot wordt gezien als een akkoord van deze huurovereenkomst

• Waarborg
Voor de huur van de letters en photbooth vragen we een waarborg van 200 euro

Deze waarborg dient betaald te worden bij het in ontvangst nemen van het gehuurde 
goed. Vanaf dat deze terug wordt opgehaald, doen we meteen een controle van het 
gehuurde goed;



• Is het gehuurde goed ok, dan krijgen jullie die waarborg meteen weer terug.

• Is het gehuurde goed niet ok door schade, dan krijgen jullie de waarborg niet 
terug. Indien de waarborg niet genoeg is voor de herstelling van het goed, dan 
krijgen jullie achteraf nog extra factuur met de herstellingskosten. 

• Het gehuurde goed wordt enkel geleverd als  we ook de waarborg hebben 
ontvangen, Word deze niet betaald bij levering zijn we genoodzaakt de volledige 
huurprijs inclusief vervoerskost als schadevergoeding te zien,

• Levering
De levering bevat het heen- en terugbrengen van het gehuurde goed. Deze is gratis 
binnen een straal van 30 km, vertrekkende vanuit 9190 Stekene. Per bijkomende 
kilometer vragen we een extra vergoeding, dit aan 0,30 eurocent/km.

De uren voor het brengen en het ophalen van het verhuurde goed worden telkens op 
voorhand afgesproken met jullie.

Als er van jullie kant de afgesproken tijden niet worden nageleeft en we hierdoor extra 
vervoerskosten moeten maken worden deze dan ook aangerekend

Uiteraard, hebben we ruimte nodig voor het leveren en plaatsen van het verhuurde 
goed. Wij verwachten dan ook dat er een vlotte doorgang is en dat er een goede plaats 
wordt voorzien waar het goed gezet zal worden.

• In ontvangst name
Vooraleer we het verhuurde goed uitladen, dient de betaling in orde te zijn, 

Indien deze niet in orde zijn, zullen we het verhuurde goed terug meenemen en zijn we 
genoodzaakt om een boete op te stellen. Deze wordt berekend op het aantal kilometer 
en het vrijhouden van de datum.

Het handtekenen van de algemene huurvoorwaarden duidt aan dat de huurder akkoord 
gaat met; 

• De voorwaarden en deze grondig heeft gelezen

• Weet heeft van het gebruik van het gehuurde goed 

• Akkoord gaat met de goede staat van het goed

Indien de huurder bij levering of vlak na plaatsing schade ondervindt aan het gehuurde 
goed, dient die de verhuurder onmiddellijk te verwittigen.

Deze onmiddellijke verwittiging dient in eigen belang. Als wij niet op de hoogte zijn van 
de schade of niet wetend dat er schade aanwezig was, zal deze schade aansprakelijk 
gesteld worden aan de huidige huurder.



• Plaatsing
Het verhuurde goed dient te staan op een vlakke en zachte ondergrond. Gras is ok, 
puntige ondergrond zoals stenen niet.

• Bij huren van de letters en photobooth

• Eens de letters geplaatst zijn, dienen deze niet meer verzet te worden. Indien het
toch nodig is. Zorg dan dat alles afgekoppeld wordt en dat deze zorgvuldig 
verplaatst worden.

• Zorg er steeds voor dat de kabels op een veilige en correcte manier zijn 
aangeschakeld en uit de weg liggen zodat niemand erover valt.

• Aansprakelijkheid, schade & ongevallen van derden
De Gendt Letters Rent kan de verhuurder aansprakelijk stellen voor schade aan het door
hun verhuurde goed. 

In geval van aangebrachte schade aan of bij diefstal van het gehuurde goed, zullen we 
genoodzaakt zijn om de kosten voor vervanging (nieuw goed) of herstelling te gaan 
aanrekenen aan de huurder. Regel, wie potje breekt moet potje betalen.

Onder schade valt alle schade aan het goed, buiten normale slijtage. Bij zware vervuiling
van het gehuurde goed, kunnen er ook reinigingskosten aangerekend worden.

Huurder blijft ten tijde van alle aansprakelijk en verantwoordelijk voor de bewaking en 
de bewaring van het gehuurde goed, en dit voor de volledige huurperiode.

• Verantwoordelijkheid
De Gendt Letters Rent staat niet in voor eventuele schade & ongevallen tijdens het 
gebruik van het gehuurde goed. Er dient zich telkens een volwassen iemand zich op te 
stellen als gemachtigde opzichter om zo schade en ongevallen te vermijden aan derden 
en aan het gehuurde goed.

De Gendt Letters Rent kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke 
ongevallen en schade tijdens de opbouw, het gebruik, de afbouw van het verhuurde 
goed.

Het is ook uitermate verboden om een gehuurd goed te gaan door verhuren!

• Wat te doen bij neerslag?
Bij een kleine neerslag kan het gehuurde goed blijven staan, uitgezonderd bij zware 
neerslag, rukwinden of onweer.

Dan dient men,

• De stroom uit te schakelen

• Eventueel het verhuurde goed verplaatsen onder een afdak, maar onder 
voorzorg



Na de neerslag,

• Mag men de stroom terug inschakelen, maar wees op u hoede dat de kabels niet
in het nat liggen.

• Voorzieningen
De huurder moet zelf stroom van 220V  voorzien (de gewone stopcontacten)

Voldoende ruimte en doorgang voorzien voor de levering en de plaatsing van het 
verhuurde goed.

• Tot slot
De Gendt Letters Rent wenst jullie veel genot en plezier met het gehuurde goed en 
bedankt jullie voor een vlotte samenwerking!

Voor akkoord met de algemene huurvoorwaarden van de De Gendt Letters Rent 

Handtekening van de huurder, voorafgaand geschreven met ‘gelezen en goedgekeurd’ 
en’ data’.


