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HUURCONTRACT MATERIAAL SCOUTS EN GIDSEN ZELE 

VERHUURDER 

Scouts en Gidsen Zele 
Scoutsstraat 55 
9240 Zele 
materiaalmeesters@scoutsengidsenzele.be 
www.scoutsengidsenzele.be 
 

Met als verantwoordelijke:    

 

 

HUURDER 

Vereniging:  

Verantwoordelijke: 

Adres: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Rekeningnummer (IBAN):  

 

  

  

  

  

  

  

  

HUURPERIODE 

Onderstaand materiaal wordt door de huurder zelf opgehaald aan onze hemen (Scoutsstraat 55, 9240 

Zele) op ../../….  en teruggebracht op  ../../….  . 

WAARBORG EN BETALING 

De waarborg bedraagt 150 euro per Armeense-, Frame- en Frameense tent, de waarborg voor een 

patrouilletent bedraagt 100 euro, vermeerderd met eventuele andere waarborgen zoals hieronder 

aangegeven, met een maximum van 500 euro. De waarborg voor een tafel plus banken bedraagt 20 

euro per set. De waarborg voor een M-56 slaaptent en een legerrugzak bedragen allebei 25 euro. De 

balken hebben een waarborg van 5 euro per balk. De waarborg wordt samen met de volledige 

huurprijs ten laatste 5 dagen voor het begin van de huurperiode gestort op BE79 7370 3698 5133 

(Materiaalrekening Scouts en Gidsen Zele) of cash betaald bij het afhalen van het materiaal. 

De waarborg zal ten laatste 3 weken na het terugbrengen van het 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. De huurder 

verbindt zich er toe om op bovenstaande data het materiaal in dezelfde staat terug te brengen als 

waarin ze meegenomen werd. 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. 

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

mailto:materiaalmeesters@scoutsengidsenzele.be
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Tenten mogen niet nat of vuil ingepakt worden. Als dit door omstandigheden toch gebeurde is de 

huurder verplicht om dit te melden aan de verhuurder zodat wij de tenten kunnen drogen. 

MATERIAAL 

Omschrijving Weekendprijs Meer dan 3 dagen, 
prijs maal aantal dagen 

Aantal Subtotaal 

Patrouilletent  

4x4m (binnenafmetingen) 

6x4m (buitenafmetingen) 

 

€ 25 € 8                 x ………. …… € ……… 

Frametent 

6,5x8m 
€ 75 € 16                x  ………. …… € …………………… 

Armeense tent 

6,5x12m 
€ 80 € 20                x  ………. …… € …………………… 

Frameense tent 

7x14m 
€ 100 € 25                x  ….. ……. € ……. 

M-56 slaaptent  

2x1m 

 

€ 20 € 5                  x  ………. …… € …………………… 

Tafel plus 2 banken  € 15 € 10                x  ………. …… € …………………… 

Legerrugzakken 

90L 
€ 15 € 10                x  ………. …… € …………………… 

Balken 

Elk formaat  
€ 4 € 2                  x  ………. …… € …………………… 

 € ………… € …………        x  ………. …… € …………………… 

Wijze van betaling: 

• Via overschrijving 

• Cash 

Huurprijs € …………. 

Waarborg € ………….. 

Totaal € ………… 
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Opgemaakt  op  ../../….  te Zele. 

Handtekening verhuurder     Handtekening huurder 

 

 
 

 

 

WAARBORG CASH TERUGBETAALD OP ..... / ..... / ..........  € ……………. 

Handtekening verhuurder     Handtekening huurder 

 

Scouts en Gidsen Zele 
Scoutsstraat 55, 9240 Zele 

www.scoutsengidsenzele.be 
groepsleiding@scoutsengidsenzele.be 

 
  
Correspondentie:  
                  

 

Dries Dierick 
Materiaalmeester 
H. Consciencestraat 16 
9240 Zele 
+32 471 84 39 10 

Caro De Craecker 
Groepsleiding 
Stationsstraat 21 
9240 Zele 
+32 471 64 47 98 

Eline Geens 
Groepsleiding 
Heikant 174 
9240  Zele 
+32 471 34 66 14 

   
 

http://www.scoutsengidsenzele.be/
mailto:groepsleiding@scoutsengidsenzele.be

