
Huurcontract materiaal KSA Kortenaken  

VERHUURDER  
KSA Kortenaken     Met als verantwoordelijke: 

Hoekstraat 31A      Michiel Decatte (0478 11 69 98) 

3470 Kortenaken 

 

HUURDER  
Vereniging: ............................................................................................................... 

Verantwoordelijke: ............................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................... 

Telefoonnummer: ............................................................................................................... 

E-mailadres: ............................................................................................................... 

Rekeningnummer (IBAN): BE...........................................................................................................  

 

HUURPERIODE  

Overeengekomen huurperiode: …... / …… / ………… tot …… / …… / ………… .  

 

LEVERING 
Prijs voor het leveren van materiaal: € 0,30/km 

Duid aan: 

□   Wij komen zelf het materiaal halen. 

□   Wij willen dat KSA Kortenaken het materiaal levert. 

 

MATERIALEN TE HUUR: 
Materiaal Prijs/stuk Aantal Waarborg Totaal 

Platte borden € 0,20  €50  

Diepe borden € 0,20   

Bekers € 0,20   

Vorken € 0,10   

Messen € 0,10   

Lepels  € 0,10   

Koffielepels € 0,10   

Elektrische Kookplaat € 7  €20  

Stoelen € 1  €30  

Uitklapbanken € 2  €200  

Uitklaptafels € 3   

Braadslee op gas 
(excl.gas) 

€ 20  €100  

     

     

     

     

    Totaal:  



Dit contract werd opgemaakt in tweevoud, op …... / …… / ………… te Kortenaken en getekend door 

beide partijen, nl. huurder en verantwoordelijke verhuurder. 

 

Handtekening huurder  Handtekening verhuurder, tekent in opdracht 

van KSA Kortenaken 

 

 

…………………………………………………..   ………………………………………………….. 

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:  

Artikel 1 Algemeen:  

Verhuurder; KSA Kortenaken gevestigd te Hoekstraat 31A, 3470 Kortenaken 

Huurder; iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder  

Artikel 2 Toepasselijkheid:  

De voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verhuurde materialen.  

Artikel 3 Aansprakelijkheid:  

3.1 De huurder is voor het gehuurde materiaal aansprakelijk gedurende de periode dat het materiaal 

bij de huurder aanwezig is.  

3.2 Verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor geleden schade. Zelfs 

indien deze is ontstaan door vermissing, stormschade, diefstal o.i.d. 

3.3 Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer worden verhaald op verhuurder.  

3.4 Vanaf moment van ter beschikking stellen van de huurmaterialen is de huurder aansprakelijk 

voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen, en is de 

huurder verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade 

wordt bij terugkomst in opslagruimte door verhuurder vastgesteld, en aan huurder meegedeeld. 

Artikel 4 Verplichtingen huurder:  

4.1 De huurder is verplicht om alle schade of verliezen bij het terugbrengen te melden aan de 

verhuurder.  

Artikel 5 In geval van schade:  

Indien het materiaal beschadigd werd zullen alle herstellings- of aankoopkosten door de verhuurder 

worden bepaald en door de huurder worden vergoed d.m.v. inhouding van de waarborg, of extra 

betaling indien de waarborg ontoereikend is.  

Artikel 6 Huurprijzen en waarborg:  

6.1 De huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend.  



6.3 De huurprijs (huurprijs + waarborg) dient ten laatste 5 dagen voor afhaling gestort te worden op 

BE79 7370 3698 5133. Pas indien het geld gestort is, is de reservatie geldig. 

6.4 De waarborg zal ten laatste 3 weken na het terugbrengen van het materiaal, en na controle van 

het gehuurde materiaal, teruggestort worden op bovenstaand ingevuld rekeningnummer, tenzij 

beschadiging of verlies vastgesteld werd. De verhuurder kan indien hij/zij dit wenst beslissen om de 

waarborg cash terug te betalen.  

Artikel 7 Annulering:  

Huurder kan kosteloos annuleren tot 1 week voor de normaal voorziene eerste dag van verhuur. 

Indien er nadien geannuleerd wordt, is de huurder gehouden de kosten van de verhuur te betalen. 

 

 

 

 


