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Eigenaar van de muziektent is de stichting De Muziektent, deze heeft 

als doel verenigingen en andere organisaties de mogelijkheid geven op 

te treden in de muziektent en daarmee een positieve bijdrage te leveren 

aan het culturele leven in de gemeente Hellendoorn e.o. Deze algemene voorwaarden kunt u 

via de website downloaden. Een overeenkomst is pas definitief zodra de stichting schriftelijk 

heeft bevestigd, bij welke bevestiging de stichting voorwaarden kan stellen. Op de 

bevestiging zijn de artikelen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Onder huurder 

in het onderstaande genoemd verstaat de verhuurder- stichting De Muziektent de partij 

waarmee de overeenkomst is gesloten. 

  

 

Algemene voorwaarden en kosten 

 

artikel 1 : Naast de huurprijs die vooraf moet worden voldaan wordt een borg gevraagd met 

een bedrag dat risico afhankelijk en in overleg wordt vastgesteld en vooraf moet worden 

voldaan aan stichting De Muziektent, hieronder genoemd als verhuurder. 

  

1a: De huurprijs is op aanvraag per minimum van 2 aaneengesloten dagdelen  ( huren per dag 

is mogelijk tussen 09.00 uur tot 22.00 uur). 

 

1b: Voor langere periode huren is ook mogelijk, echter u dient dan zelf en voor eigen 

rekening voor bewaking te zorgen. Bedoeld wordt hier een officieel gecertificeerd bewaker 

c.q. bedrijf. 

 

1c: Indien er vergunningen nodig zijn, zullen de aanvraag en de daaruit voortvloeiende 

kosten geheel voor de huurder zijn. De huurder is ook de aanvrager. 

Bij het plaatsen van De Muziektent moeten deze aantoonbaar voorhanden zijn.  

 

1d: U dient er zelf voor te zorgen dat het geheel schoon kan worden opgehaald, indien u dit 

nalaat zal dit naar ratio op de borg in mindering worden gebracht.  

 

1e: Buiten de gemeentegrens gelden andere tarieven i.v.m de afstand, dit gaat in overleg 

 

artikel 2: Bij de huur van de wagen is inbegrepen: 

Het plaatsen van de muziektent op de gewenste plek (mits de vergunning aantoonbaar 

voorhanden is) en het instaleren en opbouwen van het podium. De gehele installatie van de 

muziektent zal minimaal 1.5 uur in beslag nemen. 

 

2a: De muziektent is voorzien van een eenvoudige standaard verlichtinginstallatie.  

Aan deze installatie mag onder geen enkele voorwaarde veranderingen worden aangebracht of 

worden verwijderd. Schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze komt voor rekening 

van de huurder. 

 

 

 

2b: Indien u eigen geluid en licht aanbrengt (trussen) is dit geheel voor eigen risico. 



 

 

Dit moet onder toezicht van de verhuurder! 

Schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze komt voor rekening van de huurder. 

 

 

2c: Trussen zijn toegestaan mits deze rusten op vloerpanelen of op een vloer onafhankelijk 

van de muziektent. 

 

2d: Er mag in GEEN  geval materiaal  (ook geen promotie ten doel hebbende ) worden 

bevestigd aan de basisconstructie, het dak en andere materialen die een vast onderdeel vormen 

van de muziektent. Schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze komt voor rekening 

van de huurder. 

 

 

 

Waar moet u aan denken als u opdracht tot plaatsing geeft? 
 Aanvullende algemene  voorwaarden en gebruiksreglement. 

 

1) 

De muziektent kan alleen worden geplaatst op een verharde en vlakke ondergrond. Ook de 

weg er naar toe moet verhard zijn. 

 

2) Gebruik: 
a: De huurder zal de muziektent uitsluitend zelf gebruiken voor de bij de aanvraag vermelde             

activiteiten. 

b:.De huurder draagt zorg voor een correct gebruik en schone oplevering na het optreden in    

de staat waarin de muziektent zich voor het optreden bevond. 

c: De huurder zal steeds de aanwijzingen van de verhuurder opvolgen. 

d: Schade veroorzaakt door de huurder wordt door de verhuurder (stichting De Muziektent) 

op kosten van de huurder hersteld. 

e: Het gebruik van de muziektent is geheel voor eigen risico van de huurder. 

f: De veiligheidsvoorschriften van brandweer, hulpverleningdiensten en gemeente ter plaatse 

dienen door de huurder worden nagekomen en moeten aantoonbaar voorhanden te zijn als 

onder 1c (algemene voorwaarden en kosten) genoemde aantoonbare vergunning. 

 

3) 

De verhuurder (stichting De Muziektent) is niet aansprakelijk voor schade die is of zal 

ontstaan bij gebruik van de muziektent, met inbegrip van gevolgschade, ontstaan door 

diefstal, verlies, letsel en/of ongevallen in welke vorm dan ook tijdens of ten gevolge van het 

gebruik van de muziektent. 

 

4) 

De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten voor eventueel schade aan personen en/of 

goederen door derden dan wel door de huurder. 

 

5) 

De verhuurder (stichting De Muziektent) is niet aansprakelijk voor de schade aan de huurder 

of derden die kan ontstaan door onverhoopt niet nakomen van de verplichtingen aan de 

huurder. De stichting (stichting De Muziektent) is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor 

schade, met inbegrip van gevolgschade, ontstaan door diefstal, verlies, letsel en/of ongevallen 



 

 

in welke vorm dan ook tijdens of ten gevolge van het gebruik van de muziektent. De huurder 

dient zelf voor een verzekering te zorgen. 

  

 

 

6) 

De verhuurder (stichting De Muziektent) behoud te allen tijde het recht om de muziektent op 

elke gewenst moment (te bepalen door stichting De Muziektent) te sluiten, c.q. te verwijderen 

of op te halen zonder duidelijke opgave van redenen.  

Dit kan bijvoorbeeld zijn als door veranderende  weersomstandigheden de risico`s te groot 

worden (windkracht boven de 6 beaufort) en/of de veiligheid in het geding komt. Restitutie 

van het geheel of een deel van de betaalde som zal naderhand in overleg plaatsvinden. 

Als door overmacht waaronder tevens begrepen weersomstandigheden geen of slechts 

gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden van de muziektent is verhuurder (stichting De 

Muziektent) niet gehouden tot betaling van welke (schade) vergoeding dan ook. 

 

7) 

De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde en zonder opgave van reden door de 

stichting De Muziektent worden gewijzigd. 

 

8) 

Alle schade die ontstaat aan de basisconstructie (zoals geplaatst op de locatie) en door het 

negeren van deze algemene voorwaarden zal worden verhaald op de huurder. 

Indien geschillen met betrekking tot het recht van toepassing zijn zullen deze plaatsvinden bij 

de rechtbank Overijssel: locatie Almelo 

 

Stichting De Muziektent Nijverdal 

 


