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Postadres 

Postbus 1165 

3800 BD Amersfoort 

 

Bezoekadres 

Amsterdamseweg 16 

3812 RS Amersfoort

 

 

 

Algemene informatie voor de huur van de tent van de Jagersvereniging  

 

1. De tent en toebehorende zaken kunnen gehuurd worden door de gewesten van 

de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en WBE’s die lid zijn van de 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. 

2. Bij de huur van de tent zijn maximaal 4 vlaggen inbegrepen, mits beschikbaar. 

3. Een huursessie betreft één lever/opbouwdag, maximaal 3 evenementdagen, één 

afbreek/terugbrengdag. 

4. De contactpersoon voor de verhuur van de tent is Bjorn van der Veen. 

5. De organisatie die de tent huurt dient twee mensen te leveren voor 

ondersteuning van opbouwen en afbreken.  

6. De huur geldt alleen voor plaatsing binnen Nederland 

7. Het aanvraagformulier vindt u op de website (www.jagersvereniging.nl). 

8. Indien de gevraagde periode beschikbaar is, wordt u een huurovereenkomst 

toegestuurd. Deze dient u getekend terug te sturen. 

9. De huur dient vooraf te worden betaald, hiervoor ontvangt de huurder een 

factuur van Bjorn van der Veen. 

10. De tent en toebehoren dienen gereinigd te zijn voordat de tent wordt 

afgebroken. 
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Kosten 

1. Vaste kosten 

a. Huur van de tent met toebehoren, bedraagt € 495,00 per huursessie 

van drie evenementdagen. Bij de huur zijn maximaal 4 vlaggen 

inbegrepen. 

2. Variabele kosten 

a. Voor het halen en brengen van de tent wordt € 0,35 per km in 

rekening gebracht. Het aantal af te leggen kilometers voor het brengen 

en halen van de tent van Borger (opslag tentO naar het 

evenemententerrein, wordt vooraf berekend door Bjorn van der Veen, 

(Google maps, o.b.v. postcode). 

3. Bijzonderheden m.b.t. vervoer 

a. Het brengen en halen van de tent betreft transport over de normale 

weg. 

b. Bijzondere vervoer-, opbouw-, en afbraakomstandigheden kunnen tot 

meer variabele kosten leiden, zulks ter beoordeling van Bjorn van der 

Veen.  


