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Gebruiksvoorwaarden Tenten: 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op de door de Huurder geaccepteerde 
Algemene Huurvoorwaarden SJB. 
 

1. Open vuur en BBQ in de tent is verboden.  
2. Open vuur en BBQ buiten de tent dient op dusdanige wijze 

georganiseerd te worden dat het gehuurde object (tent) vrij blijf van 
schade dan wel schadelijke invloed hierdoor. 

3. Opslag van bij de tent behorende goederen (tentzakken, haringen, 
hamers, kisten enz.) dienen droog en veilig opgeslagen te worden door 
de Huurder.   

4. In overleg met SJB kunnen er versieringen worden aangebracht, echter 
bij afbraak dienen alle bevestigingsmaterialen (tyraps, tape, plakband 
enz.) te worden verwijderd. Aanwijzingen van SJB tijdens de afbraak 
dienen hierbij gevolgd te worden. 

5. De constructie en constructieve delen van de tent mogen niet worden 
gewijzigd of verwijderd tijdens het gebruik. 

6. Afbraak van de tent dient in beginsel droog te geschieden. De 
contactpersoon van SJB (degene die de afbraak coördineert) beslist of de 
afbraak doorgang vindt. 

7. De ondergrond waarop de tent gebouwd wordt dient vrij te zijn van: 
beton, bitumen, puin, harde delen en mest (of mestresten). De 
contactpersoon van SJB die de bouw van de tent begeleidt beslist of de 
bouw doorgang kan vinden of dat de grond eerst moet worden gezuiverd 
of bewerkt.  

8. Bij voorkeur wordt tijdens de bouw gebruik gemaakt van de 
bijbehorende vloerdelen als ondergrond.  

9. Tenten zijn niet bedoeld om in te klimmen of aan te hangen. 
10. Het aanbrengen van versieringen, materialen in de masten van de tent 

zijn geheel voor eigen risico van de Huurder. 
11. Bij opbouw en afbraak dient de Huurder te zorgen voor voldoende 

personen, door SJB op te geven (minimaal 6). Bij te weinig bemensing 
kan de contactpersoon van SJB besluiten om de bouw te verzetten of 
waar nodig te annuleren. 
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