
Verhuurformulier  
 

 

 

Huurder: ______________________________  (JN Afdeling:_______________) 

Adres: ___________________________________________________________  

E-mailadres: ______________________________________________________ 

Telefoon: ________________________________________________________ 

Huurperiode: _____________ t/m _______________________ 

 

Dit formulier 2x afdrukken, invullen en ondertekenen. 

De borg en huurprijs dienen bij het afhalen/afleveren van de goederen  

contant worden voldaan.  

Borg en huur kunnen ook vooraf worden overgemaakt.  

Het rekeningnummer is NL47 RABO 01146 95 016 t.n.v. Stg Jong Nederland 

Boerdonk. 

Neem voor reserveringen en informatie contact op via het volgende e-mailadres: 
jnboerdonk@live.nl. 

We beschikken over 2 zwarte pieten pakken die gehuurd kunnen worden.  

We beschikken over 2 groepstenten die gehuurd kunnen worden.  
 

Huurobject Prijs / 

stuk 

Borg / 

stuk 

Aantal Huur 

Zwarte pieten pak 

Compleet met schmink, pruik, 

handschoenen, kraag, maillots 
 

€ 15,00 € 15,00  € 

Groepstent 8 personen  € 30,00 + 

€ 5,00 p.n. 

€ 20,00  € 

     
 

Algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing.  
Eventuele afspraken binnen JN district zijn van toepassing 

Totaal huur € 

 

Totaal borg € 

 
 

 

Handtekening Huurder Handtekening Verhuurder 

 

 

 

 

 

 

Huur voldaan:   Ja / Nee 

Borg voldaan:   Ja / Nee 

 

Handtekening huurder borg retour 

 

 

 
 

 

 
  

mailto:jnboerdonk@live.nl


Verhuurformulier  
 

 

Verhuurvoorwaarden Jong Nederland Boerdonk  
 

 

1. Alle prijzen zijn in euro’s.  
2. De verschuldigde huurprijs moet bij het afhalen van de objecten worden  

voldaan.  

3. De verschuldigde borg dient bij het afhalen / bezorgen van de objecten  

contant te worden voldaan.  

4. De borg wordt bij het retourneren van de gehuurde objecten contant  

terugbetaald indien het object niet beschadigd en/of vermist is.  

5. Bij schade aan het object, opgelopen in de verhuurperiode, worden de  
reparatie- cq. vervangingskosten gefactureerd aan de huurder.  

6. Bij vermissing van het object worden de vervangingskosten 

gefactureerd aan de huurder.  

7. Indien objecten niet tijdig zijn geretourneerd wordt voor elke 

aanvullende dag de huurprijs gefactureerd.  

8. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord 
gebruik van de gehuurde objecten.  

9. Jong Nederland Boerdonk accepteert geen aansprakelijkheid voor 

schade en/of letsel ontstaan door (verkeerd) gebruik van de gehuurde 

objecten.  

10. De zwarte pieten pakken hoeven niet uitgewassen te worden.  

11. In alle niet beschreven gevallen is het oordeel van Jong Nederland 
Boerdonk bindend.  

 

Dit formulier 2x uitprinten en invullen. 


