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www.scoutswindeke.be 

verhuur@scoutswindeke.be 

Overeenkomst Verhuur 

Verhuurder 

Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke 

Hoeksken 2a 

9860 Scheldewindeke 

Huurder 

Naam: __________________________________________________________________

 

Adres: ___________________________________________________________________

 

Rekeningnummer: _________________________________________________________   

huurt voor de periode van  ____________________ t.e.m. ____________________ 

Tentenverhuur 

❒ __________legertent(en) (type EHBO/”Huizeke”) met oppervlakte 6m x 4m tegen een prijs van € 

50 per tent, per weekend.(*) 1 

❒ __________legertent(en) (type Wall Large/”Dolf”) met oppervlakte 10m x 5m tegen een prijs van 

€ 75 per tent, per weekend.(*)  

❒ __________legertent(en) (type Belgische Frametent) met een oppervlakte van 10m x 5m tegen 

een prijs van € 100 per tent, per weekend.(*)  

❒ Verkiest de tent(en) te laten opstellen en afbreken door de verhuurder, tegen een prijs van € 15 

per tent per opzet- of afbreekbeurt (EHBO-tenten gratis). 

❒ Indien de tenten buiten groot-Oosterzele dienen opgesteld te worden, vragen we een additionele 

kilometervergoeding van € 0,50/kilometer/tent.  

Materiaalverhuur 

❒ __________gasbekken (keuze uit verschillende soorten) met de nodige koppelstukken tegen een 

prijs van € 5 per stuk, per weekend.(*) 

❒ Vuurschaal met een diameter van ± 1,50m tegen een prijs van € 15, per weekend.(*) 

❒ Generator tegen een prijs van € 25, per weekend.(*) 

❒ Kookgerei (potten, braadsleeën, borden en bestek) prijs overeen te komen. 

De tenten zijn allemaal in goede staat, indien er tijdens de verhuurperiode gebreken aan de tent 

komen, zullen de reparatiekosten aan de huurder doorgerekend worden. 

 
1 (*) een weekend telt 3 dagen, per bijkomende dag wordt er € 10 bijgerekend per tent. 
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Voor elke tent wordt er een waarborg van € 125 gevraagd. 

Voor het materiaal wordt er een waarborg gevraagd die het dubbele van de huurprijs bedraagt. 

De waarborg dient samen met het huurgeld te zijn gestort op rekeningnummer: 

BE67 0682 4798 6587 voor de tenten worden afgehaald/opgezet. 

Mededeling: 

 

Ontvangen op __________ de som van € __________voor de huur en  

 € __________waarborg 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

Voor de verhuurder: De Huurder: 


