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1. Bevestiging 
De huurder erkent dat deze boekingsovereenkomst de bevestiging is van zijn (schriftelijke) aanvraag 
(o.a. telefonisch, fax, email, …) aan Tante Sie. De aanvraag van de huurder is trouwens één en 
ondeelbaar met deze overeenkomst. Indien de inhoud van deze overeenkomst niet overeenstemt met 
de gevraagde Formule, moet de huurder na ontvangst van dit document binnen de 48 uren reageren. 
Gebeurt dit niet, dan zal Tante Sie leveren wat vermeld is in de bijlage en tegen de hierin weerhouden 
prijzen. De boeking is pas definitief bij ontvangst van ondertekend document en de vooruitbetaling 
die hiermee gepaard gaat.   

2. Kennisname 
De huurder erkent uitdrukkelijk dat hij/zij, vooraleer zijn aanvraag in te dienen, kennis heeft kunnen 
nemen en heeft genomen van de hierna volgende verhuurvoorwaarden. Deze zijn ook terug te vinden 
op onze website: www.tanesie.be 

3. Huurprijzen 
De in de bijlage vermelde huurprijzen, zijn opgegeven per stuk of eenheid. Alle vermelde huurprijzen 
zijn steeds exclusief BTW. De prijzen gelden voor de verhuring inclusief bediening waarbij het 
gehuurde materiaal door Tante Sie wordt ten dienste gesteld. Indien de huurder, om welke reden dan 
ook, de huurovereenkomst annuleert of verbreekt, houdt Tante sie zich de mogelijkheid voor om 
annuleringskosten aan te rekenen ten bedrage van 25% van de voorziene totale verhuurprijs.  

4. Beschadigingen  
De huurder is steeds aansprakelijk voor elke beschadiging of diefstal van de gehuurde goederen en 
materialen tenzij deze door bewezen schuld van Tante Sie veroorzaakt werden.  Bij beschadiging 
aangebracht door de huurder of iedere aanwezige, zal Tante Sie foto’s nemen als bewijs en dient de 
specifieke verzekering te worden aangesproken. Tante Sie behoudt zicht het recht om hierbij een 
schadevergoeding te eisen van 10% van de kosten om mogelijks werkververlies te compenseren.   
Om financiële problemen te vermijden raadt Tante Sie de huurder steeds aan een specifieke 
verzekering af te sluiten tegen deze risico's.  

5. Aansprakelijkheid 
Tante Sie is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, 
ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is dus 
steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter 
beschikking zijn gesteld. De huurder zal Tante Sie dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van de 
derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal.  
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6. Niet respecteren huurtermijn 
Tante Sie hanteert een ‘academisch kwartiertje’ na het verstrijken van de afgesproken boekingstijd 
die volgens elke formule anders  wordt bepaald, zal een vergoeding worden aangerekend van € 40 
voor elk begonnen uur. Bij het beëindigen van de extra huurtijd geschiedt een contante betaling die 
bovenop het afgesproken bedrag komt. 

De huurder wordt geacht de boekingstijd zoveel mogelijk te respecteren . 

7. Transport en verplaatsing 
Verplaatsing binnen Berendrecht – Zandvliet is inbegrepen.  Voor de gemeenten Stabroek – 
Hoevenen – Putte – Kapellen zal voor de ijscokar een km vergoeding van 0.3 euro gerekend 
worden.Voor de transporteur, op aanvraag. 

Een goede communicatie met betrekking op het leveringsadres en de bereikbaarheid is essentieel om 
Tante Sie in staat te stellen een goede transportservice te bieden.  

Een half uur voor afgesproken tijd zal Tante Sie aanwezig zijn om kennis te maken, het gehuurde 
materiaal startklaar te maken en een goede bediening te kunnen garanderen. In elk geval start de 
huurtijd op het ogenblik dat Tante Sie klaar is met opstart, voor de afgesproken duurtijd. 

Terreinen dienen goed bereikbaar en berijdbaar te zijn op de plaats waar het gehuurde goed zal 
gestald worden.  De huurder wordt verondersteld aanwezig te zijn om de plaats te bespreken.  Bij 
afwezigheid behoudt Tante Sie zich het recht de best mogelijke plaats in te nemen op volledige 
verantwoordelijkheid van de huurder.  

Tante Sie is niet verantwoordelijk voor het laattijdig afleveren van de gehuurde goederen door 
overmacht. Overmacht is de elke omstandigheid waarop Tante Sie zelf geen vat heeft en de nakoming 
van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 

8. Betalingsvoorwaarden 
De huurder betaalt bij voorkeur pro-forma op rek. BE42.7360.6069.1954 met vermelding van naam 
en formulekeuze,  Payconiq of contant vóór aanvang van de activiteit. Bij niet betaling voor aanvang 
zal de bediening niet worden gestart, alle kosten ten uwen laste. 

Bij een annulering minimum 14 voor de afgesproken datum zal een administratieve kost van 25% 
van het afgesproken bedrag met een minimum van 50 euro aangerekend worden.  Bij een annulering 
minder dan 14 dagen, zal het volledige bedrag worden gefactureerd. Facturen zijn betaalbaar binnen 
de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andersluidend beding is vermeld op de factuur zelf.  
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Een eventueel protest op een factuur dient steeds schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren en dit 
binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan betaling van een factuur binnen de 
voorziene betalingstermijn zal van rechtswege en zonder aanmaning en een schadevergoeding 
toegepast worden gelijk aan 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 50,00 € en een 
nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan 1.1% per maand vanaf de factuurdatum.  

De schadevergoeding wordt gerechtvaardigd door de bijkomende last en moeilijkheden, de kosten 
van briefwisseling, het tijdverlies en het gebrek aan liquiditeiten. Bij niet-betaling van een factuur op 
de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle lopende en nog uit te voeren 
overeenkomsten worden opgeschort en/of geannuleerd. 

 

 

 

 Betaalde voorschotten blijven in dat geval door ons behouden als vergoeding voor gemaakte kosten. 
Bij een onterechte verbreking van deze overeenkomst door Tante Sie kan een huurder aanspraak 
maken op de terugbetaling van het betaalde voorschot verhoogd met een vergoedende interest a rato 
van 1% per maand vanaf de betaaldatum.  

9. Jurisdictie 
Al onze commerciële transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De aankoop- 
of bestelvoorwaarden van de huurder worden steeds als onbestaande beschouwd. Enkel de 
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om de eventuele 
geschillen en/of bezwaren te beoordelen.  
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