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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn en gaat automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden opgesteld door MV-Rent.
Artikel 2
Het materiaal wordt steeds en uitsluitend opgezet door MV-Rent. Er moet minstens 1
persoon van de huurder aanwezig zijn die in staat is te helpen met het opzetten,
afbreken van de tent.
Artikel 3
De huurder is altijd aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van het gehuurde
materiaal. Alle kosten die eruit voortvloeien zullen volledig worden doorgerekend aan de
klant met de waarborg in mindering gebracht.
Artikel 4
Reservering of annulering dient steeds bevestigd te worden via mail. Annulering moet
gebeuren minstens 14 dagen vooraf. Indien later wordt er 25% van het totaal bedrag
ingehouden.
Artikel 5
Alle verhuurde materialen blijven eigendom van de verhuurder en mogen niet zonder
uitdrukkelijke toestemming onderverhuurd worden aan derden.
Artikel 6
Bij reservering wordt een voorschot van 25% gevraagd, de rest van de betaling mag
overgeschreven worden ten laatste 1 week voor de levering, of contant betaald worden
tijdens de levering zelf.
Artikel 7
Het is ten strengste verboden te roken in de tent. Indien een rookgeur gemerkt wordt bij
het afbreken wordt de waarborg volledig ingetrokken.
Artikel 8
Het is ten allen tijde verboden om hittebronnen in de tent te plaatsen (BBQ op
gas/kolen, Vuurkorven, fakkels, kookfornuizen op gas, …). Kaarsen zijn wel toegelaten.
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Artikel 9
Enkel de verwarming die door de verhuurder is meegeleverd mag gebruikt worden.
Tenzij er een schriftelijke toestemming is van de verhuurder.
Artikel 10
Bij noodweer moet de tent volledig gesloten worden met de zijwanden. Ook moet de
huurder de verhuurder op de hoogte brengen en de nodige acties ondernemen om
schade te voorkomen. De verhuurder kan ten alle tijde beslissen de tent af te breken
om ernstige schade te voorkomen.
Artikel 11
De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen in en
rond de tent. Ongeacht deze is veroorzaakt door de huurder of door de tent.
Artikel 12
Bij een huurovereenkomst zal er altijd een waarborg worden gevraagd. Dit dient contant
betaald te worden bij het leveren, en zal na een controle bij het afbreken terug worden
gegeven.
Artikel 13
MV-Rent behoudt zich het recht om de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
Artikel 14
Eenmaal opgezet mag de tent niet op eigen initiatief verzet worden. Belangrijk is dus
dat er voor het opzetten goed is nagedacht over de locatie.
Artikel 15
Alle prijzen en acties vermeld op de website, social media en advertenties zijn onder
voorbehoud van wijzigingen en typfouten en zijn louter indicatief.
Artikel 16
In geval van betwisting zijn, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft, enkel de
rechtbanken van koophandel bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons
bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.
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