
BROCHUREBROCHURE
Rent2Event is gespecialiseerd in het faciliteren 
van volledig verzorgde tijdelijke locaties voor 
feesten en evenementen. 

www.rent2event.eu



1 2

WelKOM! INHOUDSOPGAVe
DÉ RENT2EVENT-PROFESSIONALS

Rent2Event is gespecialiseerd in het faciliteren van volle-
dig verzorgde tijdelijke locaties voor feesten en evenement-
en. Met oog voor detail, met toewijding en aandacht geven 
wij jouw evenement de complete focus. Wij gaan graag 
met jou om de tafel zitten en maken samen van ideeën,  
werkelijkheid.

Wanneer je een evenement wilt organiseren is het van 
belang dat je bedrijf in de etalage staat. Hiermee laat je een 
blijvende herinnering achter. Samen gaan we op zoek naar 
een uitstraling die bij het bedrijf aansluit. We hebben een 
compleet assortiment aan materialen en producten. Denk 
bijvoorbeeld aan een groot bedrijfsfeest in een prachtige 
tent op een buitenlocatie. Alles is mogelijk. Bespreek je 
wensen met ons en we maken een mooi voorstel passend 
bij de wensen en het budget.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons 
op via: info@Rent2Event.eu
of bel/app ons op +31 (0)6 11 22 34 51

CONTACT
Dommelstraat 66, 5347 JL Oss
info@Rent2Event.eu | www.Rent2Event.eu
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5 x 5 Meter - Wit - € 135,- p/d. 

6 x 3 Meter - Wit - € 125,- p/d. 
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offerten en gesloten verhuurovereenkomst tussen  
Rent2Event V.O.F.. gevestigd te Oss, Dommelstraat 66, 5347 JL, hierna te noemen Rent2Event en 
de in de overeenkomst genoemde huurder. Door acceptatie van de offerte en/of het doen van een 

(aan)betaling, stemt huurder uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden. 

Wil je voor een feestje of ander evenement een tent huren? Dan ben 
je bij Rent2Event aan het juiste adres! Ieder feest is uniek, en bij  

Rent2Event vindt je voor ieder soort feest wel een geschikte tent. 
Met een of meerdere tenten uit ons tenten  

verhuur assortiment, bouwen wij graag 
mee aan jouw speciale evenement of  

gebeurtenis. Aluhal, pagodetent, 
partytent, spantent en stretchtent. 

 Er is altijd wel een tent die past bij 
de gelegenheid die je organiseert. 

Bespaar jezelf het gemak van het opzetten van een  
partytent  en kies voor een pop-up tent (ook wel 

Easy-up genoemd). Makkelijker dan deze vouwtent-
en zijn ze niet te vinden. Binnen een minuut heb je de 

pop-up tent opgezet en ze ogen ook nog eens luxer dan de  
traditionele partytenten. Verkrijgbaar in  5×5 meter en 3×6 meter.

Het complete document Algemene  
Voorwaarden, vindt je op de website:  
www.rent2event.eu of voorwaarden  
bijgevoegd in mail van offerte. 

PRIJZeN

TENTEN & TOEBEHOREN:  

• Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW. Voor iedere extra week 

huur berekenen we per product een opslag van maximaal 35% excl. BTW.

• Genoemde prijzen zijn inclusief op-, en afbouw 

• Genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten (€ 1,25 per km) en exclusief 

reisuren (€ 25,00 per persoon per uur)

• Het slaan van pennen is geheel op risico van de huurder.

• Indien materialen niet schoon retour. Rekenen wij schoonmaakkosten.

POP-UP TENT 

KleiNe letteRtJeS teNtVeRHUUR

OVERIGE VERHUUR: 

• Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW. Voor 

iedere extra gebruikersdag huur berekenen we per product een 

opslag van 10% excl. BTW.

• Genoemde prijzen zijn exclusief op-, en afbouw 

• Genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten (€ 1,25 per 

km) en exclusief reisuren (€ 25,00 per persoon per uur)

• Indien materialen niet schoon retour komen. Rekenen wij 

schoonmaakkosten.

• Toiletwagens en plaszuilen zijn  exclusief lediging en schoonmaak. 



 

Dubbele deur - € 120,00

Enkele deur - € 90,00

Zonder Systeemvloer - € 10,00 per m2

Met Systeemvloer - € 15,00 per m2

Het aantal personen dat de aluhal kan huisvesten is een  
berekend volgens de NEN (certificeringsinstituut) en een in-
dicatie en onder andere afhankelijk van de gekozen vorm en de 
inrichting (bv. dansvloer, bar, podium, gardarobe). Neem contact 
met ons op voor persoonlijk advies. 

Vintage paneel - € 22,50 p/m

Hekwerk 2,5 m - € 22,50 p/s

De cappuccino kleurige aluhal heeft een aluminiumconstructie en is voorzien van cappuccino 
dakzeil. Indien gewenst met cappuccino zijzeilen of houten panelen leverbaar. Ideaal voor 
bedrijfsfeesten, bruiloften, ect. De aluhal wordt geleverd in een breedte van 10 meter en is 

oneindig (tot 45 MTR) verlengbaar. De lengte van de tent gaat per 5 meter. Naast zijzeilen is er 
ook de mogelijkheid tot gebruik van deuren.  

Stalen pin 1 mtr. - € 5,00

Wanner de tent zonder systeemvloer wordt verhuurd, 
wordt de aluhal standaard verankerd met grondpennen 

van 1 meter lang. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld op asfalt 
of op last van de gemeente) dan verankeren en zekeren wij de 

tent aan zware betonnen ballast. 

Ballast blok 350 mtr. - € 35,00

Veranda - € 15,00 per m2
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AlUHAl
Onze Aluhal wordt standaard geleverd met zeilen. 

Liever  een luxere uitstraling? Varieer dan met  
 vintage panelen of een veranda. De tent is helemaal naar  

eigen wens in te richten. Wij adviseren je        
graag en bekijken samen met jou wat de  

mogelijkheden zijn. 

WAAR REKENING MEE TE HOUDEN 
BIJ HET PLAATSEN VAN EEN ALUHAL? 



3x3 Cappuccino - € 250,00

5x5 Cappuccino - € 295,00

10 x 15 Meter - € 1875,00

Koppelgoot - € 20,00

Verhoogde pagode (tot 1 mtr 
inclusief vloer) - € 750,00

Stalen pin 1 mtr. - € 5,00

Wanneer de stretchtent of pagode wordt verhuurd, wordt de 
tent standaard verankerd met grondpennen van 1 meter lang.  

Indien dit niet mogelijk is (b.v. op asfalt of op last van de gemeen-
te) dan verankeren en zekeren wij de tent aan zware betonnen ballast. 

Ballast blok 350 mtr. - € 35,00

Vlonder vloer - € 3,95 m2

Systeemvloer - € 5,00 m2

Bij afname 2 stuks €225 ps, bij 3-9 stuks 
€200 ps, bij 10 stuks of meer €175 ps. 

Bij afname 2 stuks €265 ps, bij 3-9 stuks 
€235 ps, bij 10 stuks of meer €225 ps.
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De pagode tent is onmisbaar als je je feest 
een sjieke uitstraling wilt geven. Gebruik de  
pagode als losse tentjes, als ingang aan de  

aluhal of koppel meerdere pagodes voor een geheel.

Onze pagodetenten zijn gemaakt van aluminium  
profielen, met zeer sterke PVC (vrachtwagen 

zeil) daken en wanden. De pagode tenten van  
Rent2Event kunnen aan elkaar gekoppeld 

worden zodat elke afmeting te realiseren is.

WAAR REKENING MEE TE  
HOUDEN BIJ HET PLAATSEN  

VAN EEN STRETCHTENT OF PAGODE? 

StRetCHteNt
Stretchtenten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken op een feest of bruiloft! Met deze 

prachtige sfeervolle tent kan je alle kanten op! Door zijn veelzijdigheid kan de tent worden  
opgezet als luifel, regenscherm, lounge area en noem maar op! Niet voor niets wint de  

stretchtent aan populariteit. Deze tent is namelijk prachtig en de mogelijkheden hiervan zijn 
namelijk eindeloos. Deze tent met stretchdoek heeft 
een luxe en sfeervolle uitstraling en is erg flexibel.

VlOeR

BeSCHiKBARe MAteN 

PAGODe



                    

Podiumwagen XS - € 495,00

Zonder Vlondervloer - € 5,00 per m2

Met Vlondervloer - € 8,00 per m2

Een spantent huren is door de eenvoudige vorm, hoge flexibiliteit en aanzienlijke afmeting 
ideaal voor onder andere concerten, festivals, buurtfeesten en andere grote evenementen. De 
spantent wordt ook wel palentent of scheerlijntent genoemd en bestaat uit een PVC gecoat 

polyester zeildoek en is brandvertragend. 

Deze tent wordt door middel van aluminium masten en zijpalen met haringen in de grond  
afgespannen. De Spantent heeft een breedte van 15 meter en is tot 45 meter verlengbaar.  

2-Dagen € 595 | Weekend prijs € 725 | 
4 tm 7 dagen € 825 

Lengte:  550
Breedte:  400
Hoogte:  350

Podiumwagen L - € 899,00

2-Dagen € 1199 | Weekend prijs € 1450 | 
4 tm 7 dagen € 1750

Lengte:  600
Breedte:  800
Hoogte:  585
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SPANteNt
Podiumwagen huren of promotiewagen op locatie,  

speciaal voor op een feest of evenement. Bij  
Rent2Event regelen we dit! Dit podium kan voor  

ieder feest worden ingezet. Of je nu een festival of andere  
gelegenheid organiseert, een podiumwagen is een echte  

blikvanger! Het podium is  
door zijn wendbaarheid 

goed in stadscentra  
te plaatsen en is 

toegankelijk door 
middel van een  

aluminium trap. 

“eeNVOUDiGe VORM, 
        HOGe flexiBiliteit” 

PODIUMWAGeNS



Urinoir Plascross 4 personen - € 65,00

Urinoir Pluto 4 personen - € 55,00

Bij Rent2Event huur je een nette toiletwagen. Wij sluiten de  
toiletwagen op locatie voor je aan. Elke wagen wordt met  
toiletpapier, zeep en papieren doekjes geleverd. Je kan kiezen 

uit een kleine of een grote toiletwagen afhankelijk van de benodigde  
capaciteit. Ondersteunend verhuren wij ook sceptic tank  
oplossingen. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de 
benodigde capaciteit. Neem gerust contact met ons op voor advies. 

2 x Dames / 1 x Heren / 2 x Urinoir

3 x Dames / 1 x Heren / 3 x Urinoir
Toiletwagen 313 - € 545,00

6 x Dames / 3 x Heren / Plasgoot
Toiletwagen 9-klepper - € 600,00

6 x Dames / 6 x Heren
Toiletwagen 12-klepper - € 600,00

Mindervalide toilet chemisch - € 175,00

Septictank met pomp - € 125,00

Vermaalpomp - Op aanvraag

OVeRIG

Afvoerslang vermaalpomp - Op aanvraag

1000 ltr. tank + opvoerpomp - Op aanvraag

Lediging plaszuil - € 15,00

Lediging plaszuil op locatie - op aanvraag

SCHOONMAAK & leDIGING

Schoonmaak plaszuil - € 25,00

Schoonmaak Toiletwagen - € 75,00

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten  

aanwezig zijn die voldoen aan: Een toilet per 

100  gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers 

(met minimum van 2 toiletten). Maximaal 25% van 

het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.

Hekwerk bok 30 stuks (zwart/wit gezeild) - € 150,00

Hekwerk deur 100 cm - € 35,00

Bamboerol 3 meter - € 6,50

Eventlockers (10 per unit) - € 25,00

Codes voor lockers (per 10 digitaal) - € 2,00

Kapstok 48 haak verrijdbaar - € 12,50

Oplaad unit telefooncel - € 100,00

Kassaunit 2 personen - € 125,00

Stagebarriers - € 15,00

Piketpaaltjes chroom - € 5,85

Rode loper - € 12,50 m2
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SANItAIR
Wij hebben alles in huis om je evenement vlekkeloos te  

laten verlopen. Denk hierbij aan bokken hekwerk, stage 
barriers, kassaunits, eventlockers etc. Voor meer  

informatie, neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

eVeNt iNRiCHtiNG

PlASZUIl 

Toiletwagen 212 - € 495,00

tOIletWAGeNS



1x voorzetbar, 2x sokkel, 3MTR achterkast, 1x tap, 2x koeling

2x voorzetbar, 3x sokkel, 5MTR achterkast, 1x tap, 1x 
werkblad, 4x koeling, lichtletters B-A-R
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Veel feesten worden georganiseerd in eigen huis, achtertuin of kantoor. Gezellig met vrienden,  
familie en collega’s vieren dat je vijftig bent geworden,  je kind geslaagd is of het bedrijf  
twintig jaar bestaat. Belangrijk is dat je gasten zich vermaken en een leuke dag hebben.  

Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er onder andere voldoende stoelen en/of statafels zijn. Het juiste  
meubilair huren voor jouw feest kan bij Rent2Event. 
Bij ons vind je een uitgebreid assortiment met  
meubilair.

MeUBIlAiR BARMeUBIlAIRBARMeUBIlAIR

Vintage statafel 80x80 - € 15,00

Vintage statafel 160x80 - € 25,00

StAtAfelS & KRUKKeN

Vintage barkruk - € 4,50

Statafel standaard - € 7,50

tAfelS & StOeleN

Kruk basic Easy - € 2,50

Kruk design Louis - € 7,95

Fold Table (Biertafel/Bierbank) set - € 17,50

Klapstoel softzit - € 4,95

Stoel kunststof zwart - € 2,20

Stackchair pro stoel - € 2,25

Klaptafel rechthoek 183 cm - € 6,00

Klaptafel rond 183 cm - € 11,00

BARMeUBIlAIR
Vintage Steigerhout bar klein Compleet -  € 295,00

Vintage Steigerhout bar groot Compleet -  € 595,00

Voorzetbar Steigerhout (210 cm) - € 95,00

Uitgiftebar steigerhout - € 35,00

Losse tapkar dubbele tap + spoelbak  - € 75,00

Sokkel Steigerhout (tbv voorzetbar) - € 12,50

Werkblad tbv voorzetbar - € 12,50

GlASWeRK 
Wijnglas 21 cl - € 0,25

Wijnglas Bouquet 29 cl - € 0,30

Champagneglas 17 cl - € 0,30

Bierglas 28 cl stapelbaar - € 0,20

Longdrinkglas 27 cl - € 0,25

Bierglas 22 cl stapelbaar - € 0,20

Longdrinkglas 27 cl stapelbaar - € 0,25

OVeRiG
Tafel asbak RVS - € 0,30

Flesopener - € 0,20

Bierafschuimers - € 0,20

Dienblad antislip - € 0,95

Tafelrok geplooid 183 dm  - € 21,00

Tafelkleed geplooid 240 dm. - € 25,00

tAfelROKKeN

Setprijs tafelrok + kleed - € 29,50

Statafel stretchhoes + cover - € 9,50

Klaptafel stretchhoes 183*76 - € 17,50

Tafelkleed geplooid 183*76 - € 17,50

Setprijs stretchhoes + kleed - € 29,50

KOelINGeN
Koeling 2-deurs RVS 1200 liter - € 75,00

Koeling 2-deurs Glas laag 210 liter - € 55,00

Koeling 1-deurs Glas hoog 372 liter - € 42,   

Statafel Woody Cross 140x90 - € 24,50

Tafel Woody Cross 140x90 - € 24,50



AANKleDiNG 
DeCORAtie

Kunst varenpalm Fiji - € 37,50

Parasol Haiwaii (excl. staander) - € 9,50

Afzetpaal chroom - € 5,85

Asbak staand - € 7,50

Parasol Mambo (300x300 taupe, incl. voet) - € 12,50

Bamboerol 3 meter - € 6,50

Kunst Areca palmboom - € 37,50

Kunst Areca Palm Tenerife - € 37,50

Skytube 6 meter (incl. blower) - € 50,00

SKYtUBeS

Skystubes zijn in iedere gewenste kleur leverbaar

VeRlICHtING
SfeeRVeRlICHtING

Kroonluchter - € 12,50

Lichtletters 60cm hout - € 35,00

Prikkabel gekleurd 50 mtr. - € 50,00 excl. montage

Houten paal t.b.v. prikkabel - € 5,00 excl. montage

Lichtletters 100 cm wit - 35,00

Prikkabel warm wit 50 mtr. - € 50,00 excl. montage

Kroonluchter 8 stuks - € 100,00

LED IBC - € 25,00

Houten paal t.b.v. prikkabel - € 15,00 incl. montage

NOODVeRliCHtiNG
Nood- & vluchtwegverlichting LED 1 zijdig - € 10,00

6x Nood- & vluchtwegverlichting LED 1 zijdig - € 60,00

2x Noodarmatuur pijl beneden - € 10,00
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     Dit is mogelijk in alle  
vormen en maten. Denk hier-
bij aan een carre boven het  

podium of een truss in de dakspant met verlichting. 
Spreek je wensen naar ons uit, en wij maken graag een pas-

send voorstel voor je. 



OVeRIG

Springkussen Jungle - € 125,00

Springkussen Kasteel - € 125,00

Springkussen Klein open - € 85,00

BlUSMiDDeleN
Schuimblusser - € 12,50

EHBO Koffer basis (excl. gebruik) - € 10,00

CO2 Blusser - € 16,50

Blusdeken - € 12,50

NOODVeRliCHtiNG
Nood- & vluchtwegverlichting LED 1 zijdig - € 10,00

6x Nood- & vluchtwegverlichting  - € 60,00

2x Noodarmatuur pijl beneden - € 10,00

eHBOCAlAMiteiteN PAKKet
4x Noodverlichting, 2x schuimblusser, 
1x EHBO Koffer - € 50,00

Al onze opblaasproducten zijn incl. blower, 
onderzeil, 4x veiligheidspin (opblaascafe; 6 x 
veiligheidspin)

INflAteBleS

Terrasverwarming Incl. Gasfles - € 70,00

Diesel verwarmingsunit 3300 m3/pu - € 249,00

Electrische plafondverwarming 2100 watt - € 22,50

Diesel verwarmingsunit 1800 m3/pu - € 180,00

incl. inlaatslang, excl. diesel, met thermostaat

VeRWARMiNG

incl. inlaatslang, excl. diesel, met thermostaat

PODiA
Podium 6*4 meter - v.a. € 170,00 

Podium 8*6 meter - v.a. € 342,50
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Op (bijna) iedere feest kan een podium niet ontbreken. Wij  
kunnen dit aanbieden vanaf 2x1 meter met een hoogte van 20 
cm tot wel 1 meter. De prijs van de podia zijn op aanvraag. De 

twee meest aangevraagd formaten  bieden we aan in deze  brochure. 
Laat kleurige feestverlichting, tafels, serviesgoed, een biertap, een 

springkussen voor de kids en een toiletwagen het geheel afmaken. 
Denk ook aan verwarming, de veiligheid van je gasten  en check 

vooral ook goed de riders van de artieste n. Vragen? Wij helpen je graag! 
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AlGeMeNe VOORWAARDeN 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de offerten en gesloten verhuurovereenkomst tussen Rent2Event V.O.F.. gevestigd te Oss, Dommel-
straat 66, 5347 JL, hierna te noemen Rent2Event en de in de overeenkomst genoemde huurder. Door acceptatie van de offerte en/of het doen 
van een (aan)betaling, stemt huurder uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden.

1.  DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van  
 alle andere (algemene) voorwaarden van huurder c.q.  
 opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen  
 en de uitvoering van alle opdrachten door Rent2Event  
 V.O.F., KvK nummer 83426590. In deze Algemene Voor 
 waarden wordt verstaan onder: 
 a. Afnemer: iedere derde met wie Rent2Event een Over 
 eenkomst aangaat, dan wel aan wie Rent2Event een  
 aanbieding doet. 
 b. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen  
 Rent2Event en Afnemer tot stand komt, elke wijziging  
 daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) 
 handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die  
 Overeenkomst. 
 c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de  
 (af )levering van zaken en/of diensten dan wel een deel  
 daarvan, welke Rent2Event op grond van een Overeen 
 komst verricht. 
 d. Locatie: de plaats(en) waar Rent2Event de Prestatie  
 dient te verrichten. 
1.2  De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle  
 Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle   
 (overige) handelingen en rechtshandelingen van 
 Rent2Event en Afnemer ter zake.
1.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in  
 de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden   
 gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeen 
 gekomen en hebben uitsluitend betrekking op de  
 betreffende Overeenkomst. 

2.  TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 
2.1  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Rent2Event zijn  
 geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven  
 en vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding  
 bevatten. 
2.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit  
 wordt aanvaard, heeft Rent2Event het recht het aanbod  
 binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaar 
 ding te herroepen. 
2.3 Afnemer zal een schriftelijke opdracht- bevestiging, dan  
 wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst  
 ontvangen van Rent2Event. Afnemer dient de opdracht-
 bevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de 

  Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor  
 akkoord ondertekend aan Rent2Event te retourneren. 

3.  LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN 
3.1   De overeengekomen levertijd is geen fatale  
  termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
3.2  Rent2Event is steeds gerechtigd alvorens te leveren of  
 hiermee voort te gaan voldoende zekerheid voor het  
 nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te  
 vorderen. 
3.3  Indien Afnemer aan Rent2Event nog enige betalings 
 verplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van  
 Rent2Event door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk  
 openstaan, is Rent2Event gerechtigd de 
 leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan  
 al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
3.4  Rent2Event zal iedere Prestatie leveren op de wijze  
 zoals schriftelijk is overeengekomen. Rent2Event is be 
 voegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren  
 door middel van (zaken van) derden. 

4.  VERGUNNINGEN E.D. EN INTELLECTUELE 
  EIGENDOMSRECHTEN 
4.1  Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het  
 verkrijgen van al de voor het leveren van een Prestatie  
 noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en onthef 
 fingen. Indien Rent2Event een aanvraag verzorgt ten  
 behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en r 
 isico van Afnemer. 
4.2  De afnemer zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein  
 of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaat 
 sen van een tent gedurende de hele huurperiode. De  
 klant vrijwaart Rent2Event voor aansprakelijkheid voor  
 schade aan het voornoemde terrein welke door plaat 
 sing kan ontstaan.
4.3 De afnemer is verplicht de loop van alle leidingen in het  
 terrein en toegangswegen de gehuurde goederen die 
 nen te worden geplaatst, vooraf schriftelijk aan 
 Rent2Event mede te delen, indien Rent2Event de tent  
 goederen in opdracht van afnemer dient te plaatsen.  
 Laat afnemer dit na en blijkt nadien dat er beschadig- 
 gingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is afne 
 mer volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aan 
 spraken van derden zal huurder Rent2Event hiervoor  
 vrijwaren.

5.  LOCATIE 
5.1 Tenzij anders is overeengekomen verzorgt  
 Rent2Event het transport van de gehuurde goederen.  
 Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats.  
 De afnemer dient ervoor te zorgen dat iemand gedu 
 rende de afgesproken bezorgdag en -tijdstip aanwezig  
 is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde   
 goederen, bij gebreke waarvan Rent2Event het recht  
 heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor  
 ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
5.2 Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Rent2Event  
 de Locatie met de door hem en de eventueel door  
 hem ingeschakelde derden gebruikte transportmid 
 delen zonder belemmeringen kan bereiken op een  
 deugdelijke verharde en voldoende brede weg. 
5.3  Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor vol 
 doende en beveiligde parkeergelegenheid voor de  
 voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer  
 op eerste verzoek van Rent2Event zorg te dragen voor  
 voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan  
 worden afgesloten voor de opslag van materialen en  
 gereedschappen van Rent2Event en/of de door hem  
 ingeschakelde derden benodigd in verband met de  
 Prestatie. 
5.4 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Rent2Event bij het  
 leveren van de Prestatie niet zal worden gehinderd door  
 derden, zoals het publiek. Afnemer zal voor zijn   
 rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdra- 
 gen voor voldoende assistentie en Security personeel. 
5.5 De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen  
 aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is  
 opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het  
 gereed maken van de Locatie waarop/waarin Rent2E 
 vent de Prestatie zal leveren. 
5.6 De inrichting van de Locatie in het bijzonder het  
 podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt  
 en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn  
 dat Rent2Event de Prestatie kan leveren zonder dat 
 Rent2Event bijzondere voorzieningen behoeft te treffen,  
 meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden  
 veroorzaakt aan zaken van Rent2Event of door 
 Rent2Event ingeschakelde derden.
5.7 Afnemer zal er voor zorgdragen dat Rent2Event direct  
 na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met  
 de afbouw van de verhuurde of ter beschikking  
 gestelde zaken. 
5.8  Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer  
 door derden in de Locatie ter beschikking gestelde  
 zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische  

 installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en  
 hulpwerktuigen worden door Rent2Event gebruikt voor  
 rekening en risico van Afnemer. 
5.9 Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties  
 op de Locatie voor degene die van de zijde van  
 Rent2Event betrokken zijn bij het leveren van de 
 Prestatie. 

6. GARANTIE 
6.1  De door Rent2Event aan Afnemer verhuurde of ter 
 beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van  
 onderhoud. 
6.2  Indien Afnemer Rent2Event tijdig meldt dat de 
 verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de  
 Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van   
 Rent2Event op zo kort mogelijke termijn de nodige  
 reparaties uitvoeren. 
6.3  Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen ten  
 gevolge van enig handelen door Afnemer in strijd met  
 de Overeenkomst worden de kosten welke verband  
 houden met de reparatie separaat aan Afnemer in 
 rekening gebracht. 

7.  AANVAARDING EN RECLAME 
7.1  Keuring en controle van de geleverde en/of 
 verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst.  
 Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen  
 onmiddellijk schriftelijk aan Rent2Event worden gemeld. 
7.2  Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/ 
 of defecten dienen zo spoedig mogelijk na  
 constatering, dan wel nadat Afnemer deze had kunnen  
 constateren aan Rent2Event te worden gemeld, zodat  
 Rent2Event in staat is ter plaatse de juistheid van de  
 betreffende klachten te onderzoeken. 
7.3  Zonder voornoemde meldingen worden de 
 betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder  
 beschadiging, defecten of gebreken en wordt de 
 Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn 
 geleverd. 

8.  GEBRUIK VAN VERHUURDE/TER BESCHIKKING 
 GESTELDE ZAKEN 
8.1  Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking  
 gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeen-
 gekomen bestemming en overeenkomstig de door 
 Rent2Event verschafte bedieningsvoorschriften en door  
 Rent2Event gegeven aanwijzingen. 
8.2  Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming  
 van Rent2Event verboden gehuurde of ter beschikking  
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  gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de  
 overeengekomen Locatie. 
8.3  Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter  
 beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te  
 geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren  
 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
 Rent2Event. 
8.4  Rent2Event heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te  
 overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet,  
 waartoe Afnemer Rent2Event of een door deze aange-
 wezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot  
 de plaats waar de gehuurde of ter beschikking 
 gestelde zaken zich bevinden. 
8.5  Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van  
 welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking  
 gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te  
 beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te be 
 plakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen,  
 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
 Rent2Event. 
8.6 Bij beëindiging van de verhuurovereenkomst zullen de  
 gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het 
 verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking 
 van Rent2Event worden gesteld. Indien daarbij zou 
 blijken dat de goederen gebreken vertonen of bescha- 
 digd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of ge 
 brekkig zou hebben schoongemaakt, is Rent2Event ge 
 rechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten  
 in rekening te brengen. 
8.7 Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals  
  barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbron 
  nen, zoals hete luchtbranders, straal-kachels en ver- 
  lichting dienen zodanig te worden geplaatst of opge 
 hangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toege 
 bracht. 
8.8 Het gebruik van confetti, papieren slingers of andere  
  niet kleurvaste materialen, is in de tenten of in de nabij 
 heid van de tenten, niet toegestaan. Kleurschade tgv  
 het afgeven van deze materialen wordt onherroepelijk  
 bij huurder in rekening gebracht. 
8.9 Huurder verplicht zich om vorstgevoelige apparatuur  
 te beschermen tegen bevriezing. Vorstschade aan het  
 gehuurde materiaal zal worden doorbelast tegen ver 
 vangingswaarde. 
 Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook  
 de gehuurde, goederen aan Rent2Event terug te (laten)  
 bezorgen, dient huurder aan Rent2Event een door  
 hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter  
 grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde 

goederen.

9.  TERUGGAVE VAN VERHUURDE DAN WEL TER 
 BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN EN HERSTEL 
 OORSPRONKELIJKE TOESTAND 
9.1  Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip 
 de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken,  
 identiek zoals ontvangen in goede technische en 
 uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren  
 aan Rent2Event. 
9.2  Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter  
 beschikking gestelde zaken door Rent2Event op een  
 Locatie zullen worden verwijderd, zal Afnemer er voor  
 zorgdragen dat de Locatie en de toegang ter beschik-
 king zullen worden gesteld. 
9.3  Het moment van teruggave is het moment waarop 
 Rent2Event al de gehuurde dan wel ter beschikking  
 gestelde zaken naar behoren en volledig heeft 
 ontvangen. 
9.4  Indien Rent2Event Afnemer uitdrukkelijk toestemming  
 heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen  
 en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het  
 aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan  
 de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken,  
 zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terug 
 brengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand  
 voor rekening zijn van Afnemer. 
9.5 De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van  
 de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd  
 en geordend gestapeld op de begane grond gereed  
 te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht  
 voor transport dan dient de afnemer de extra kosten die  
 hierdoor ontstaan te vergoeden. In het geval de dag  
 van retournering van de goederen wordt overschreden,  
 dan is de afnemer aan Rent2Event een onmiddellijk  
 opeisbare en niet voor matiging vatbare boete  
  gelijk aan het overeengekomen huurbedrag, onvermin 
  derd het recht van Rent2Event op verdere schadever 
 goeding. In geval de gehuurde goederen niet meer  
 aanwezig zijn, dan is huurder verplicht aan verhuurder  
 de schade, te weten de objectieve vervangingswaarde  
 van het gehuurde, te vergoeden. 
9.6 Afnemer blijft verantwoordelijk voor het gehuurde ma 
 teriaal totdat alle materialen door Rent2Event- en/of  
 verantwoordelijke van Rent2Event is/zijn ingenomen.  
 Indien Rent2Event zich jegens de huurder heeft ver 
 plicht de gehuurde goederen op het door huurder  
 aangegeven adres te bezorgen, dan zal Rent2Event  
 ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de 

 leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk  
 schriftelijk anders is bepaald, zal de overeengekomen  
 afleveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.
  beschuldigd gelijk aan het overeengekomen huur- 
 bedrag, onverminderd het recht van Rent2Event op  
 verdere schadevergoeding. In geval de gehuurde  
 goederen niet meer aanwezig zijn, dan is huurder  
 verplicht aan verhuurder de schade, te weten de 
 objectieve vervangingswaarde van het gehuurde, te  
 vergoeden. 
9.6 Afnemer blijft verantwoordelijk voor het gehuurde 
 materiaal totdat alle materialen door Rent2Event- en/of  
 verantwoordelijke van Rent2Event is/zijn ingenomen.  
 Indien Rent2Event zich jegens de huurder heeft 
 verplicht de gehuurde goederen op het door 
 huurder aangegeven adres te bezorgen, dan zal   
 Rent2Event ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk  
 aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uit-
 drukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zal de overeen-
 gekomen afleveringstermijn nooit als fatale termijn  
 gelden.

10.  BETALINGEN 
10.1 Betaling dient vooraf, contant of via de bank, plaats te  
 vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Rent2Event zal, indien de betaling van het verschuldig-
 de niet binnen de gestelde termijn door hem is   
 ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per  
 maand berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.  
 Daarnaast is Rent2Event gerechtigd om, buiten de  
 hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle  
 kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door  
 de niet betaling veroorzaakt, te vorderen waaronder  
 begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer,  
 gerechtsdeurwaarder en incassobureau. De buitenge 
 rechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom ver 
 meerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. 
 Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd  
 met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het  
 enkele feit dat Rent2Event zich heeft verzekerd van de  
 hulp van een derde blijkt de grootte en de gehouden- 
 heid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
10.3 Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de  
 prijs ten tijde van de aflevering/levering van de Prestatie  
 zonder korting of compensatie a contant te betalen. 
10.4  Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden  
 gezonden, dan dient Afnemer de prijs zonder korting of  
 een beroep op compensatie te voldoen binnen 30  
 dagen na factuurdatum. 

 10.5  Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer,  
 zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de  
 vervaldag van de factuur een rente verschuldigd gelijk  
 aan de wettelijke rente vermeerderd met 2 punten. 
10.6  Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer  
 tevens verschuldigd alle (buiten)gerechtelijke innings-
 kosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen  
 worden berekend aan de hand van het incassotarief 
 van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de  
 door Afnemer te betalen gerechtelijke kosten wordt  
 tevens verstaan al de redelijke niet door Rent2Event te  
 liquideren proceskosten. 

11.  OVERMACHT 
11.1 Rent2Event behoudt zicht het recht voor om bij slechte  
 weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter 
 beoordeling van Rent2Event, de nakoming van de  
 verhuurovereenkomst op te schorten c.q. te annuleren,  
 zonder dat dit de huurder recht geeft op schade-
 vergoeding. Een dergelijke situatie wordt beschouwd  
 als overmacht. Het door Rent2Event reeds ontvangen  
 huurbedrag zal, in geval van annulering, worden terug-
 betaald aan huurder.
11.2 In geval van overmacht is Rent2Event gerechtigd hetzij  
 de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten  
 hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbin 
 den één en ander zonder tot enige schade- 
 vergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn. 
11.3  Als overmacht aan de zijde van Rent2Event wordt 
 tevens aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van  
 werknemers van Rent2Event en door hem voor de  
 uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, 
 maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/ 
 of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet 
 voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken)  
 met een door Rent2Event of door hem ingeschakelde  
 derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene tech-
 nische gebreken aan deze transportmiddelen, het 
 ontbreken van de vereiste vergunningen of 
 ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de 
 nakoming door toeleveranciers van Rent2Event, diefstal  
 van materialen benodigd voor het leveren van de Pres-
 tatie en alle omstandigheden waardoor Rent2Event niet  
 dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren  
 zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan 
 worden gemaakt. 
11.4  Een beroep op overmacht kan door Rent2Event ook  
 nog worden gedaan nadat Rent2Event in verzuim is met  
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 één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst. 
11.5  In geval van overmacht heeft Rent2Event het recht alle  
 door Rent2Event aan de Afnemer ter beschikking 
 gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

12.  AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING EN 
 VRIJWARING 
12.1  In geval van verhuur van goederen door Rent2Event  
 aan Afnemer is Afnemer, tot het moment van teruggave 
 als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker aansprakelijk  
 voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging,  
 verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter 
 beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade 
 welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken. 
12.2  Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke 
 Rent2Event lijdt indien Afnemer niet onmiddellijk de  
 goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de  
 verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10 %  
 van de waarde van de betreffende verhuurde of ter  
 beschikking gestelde zaken. 
12.3  Afnemer verplicht zich -ten behoeve van Rent2Event 
 -de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken  
 alsmede alle aan de Prestatie van Rent2Event ver-
 bonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te  
 houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek  
 dient Afnemer Rent2Event een kopie van de polis en 
 polisvoorwaarden te overhandigen. 
12.4  Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat  
 (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal  
 niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door  
 Rent2Event aan Afnemer ter beschikking is gesteld, is  
 Afnemer aansprakelijk voor deze schade en/of het 
 ontbrekende deel. Afnemer zal als dan de schade en/of  
 waarde van het ontbrekende deel -zoals alsdan 
 Rent2Event in rekening gebracht -aan Rent2Event 
 betalen. 
12.5  Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt 
 door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken dan  
 wel voor verwonding of overlijden van personen, welke  
 direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Presta-
 tie van Rent2Event op de Locatie. 
12.6  Indien Afnemer, op grond van het recht, deze algemene  
 voorwaarden dan wel enige Overeenkomst met 
 Rent2Event aansprakelijk is en Rent2Event wordt door  
 een derde aangesproken, zal Rent2Event volledig vrij-
 waren en de schade vergoeden. 
12.7  Indien Rent2Event ondanks het bepaalde in de Over-
 eenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene  
 Voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is  
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  iedere aansprakelijkheid van Rent2Event beperkt tot 
 het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de  
 bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rent2Event  
 wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijk 
 heid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van  
 opzet of grove schuld van Rent2Event .  het bedrag dat  
 in het desbetreffende geval onder de bedrijfs-  
 aansprakelijkheidsverzekering van Rent2Event wordt  
 uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid  
 geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet  
 of grove schuld van Rent2Event.

13.  VERZUIM EN ONTBINDING 
13.1  Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig  
 voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit  
 de met Rent2Event gesloten Overeenkomst c.q. de  
 wet mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebre-
 kestelling in verzuim en is Rent2Event gerechtigd uit-
 voering van de Overeenkomst op te schorten en/of die 
 Overeenkomst en direct daarmee samenhangende  
 Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden  
 zonder dat Rent2Event tot enige schadevergoeding  
 is gehouden en onverminderd Rent2Event verder toe-
 komende rechten. 
13.2  In geval van (voorlopige) surseance van betaling of  
 faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van  
 het bedrijf van Afnemer, dan wel -indien Afnemer een 
 natuurlijk persoon is -onder curatele stelling van 
 Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van  
 rechtswege ontbonden zijn, tenzij Rent2Event Afnemer  
 binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van  
 (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te  
 verlangen, in welk geval Rent2Event zonder inge-
 brekestelling gerechtigd is de uitvoering van de 
 betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de  
 betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd 
 Rent2Event verder toekomende rechten. 
13.3   Rent2Event heeft het recht de Overeenkomst te 
 beëindigen indien er zijdens de Afnemer sprake is van  
 blijvende overmacht. De Afnemer zal alsdan alle door  
 Rent2Event gemaakte en nog te maken kosten aan  
 Rent2Event vergoeden. 
13.4  In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen   
 zijn alle vorderingen van Rent2Event op Afnemer 
 onmiddellijk opeisbaar, is Afnemer gehouden tot  
 onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel   
 onbetaald gebleven zaken en heeft Rent2Event het  
 recht om de terreinen en gebouwen van Afnemer te  
 betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen. 

14.  RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 
14.1  Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is 
 Nederlands recht van toepassing. 
14.2  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de  
 Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover  
 niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn  
 onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter  
 te ‘s-Hertogenbosch, met dien verstande dat 
 Rent2Event het recht heeft vorderingen, al dan niet 
 gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij  
 andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van der 
 gelijke vorderingen kennis te nemen. 

 


