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Afspraken omtrent gebruik partytent 5x12 meter 

Versie 1.0 

Datum 14 mei 2019 

Buurtschappen Nobelhorst Noord, Midden en Zuid. 

Inleiding 

De partytent is een geschenk van de TKD organisatie als compensatie voor de (verkeers)overlast die 

de jaarlijkse beurs veroorzaakt nabij de toegangsweg tot Nobelhorst. Eind december 2018 is de 

partytent geleverd en opgeslagen in de buurtschuur van Buurtschap Midden. De partytent is 

gemeenschappelijk eigendom van de drie buurtschappen in Nobelhorst.  

Tussen de buurtschappen onderling is er een afspraak gemaakt de partytent in te zetten voor zowel 

activiteiten die gezamenlijk door de buurtschappen worden georganiseerd (zoals Sinterklaas) als voor 

activiteiten van de afzonderlijke buurtschappen en activiteiten die door andere organisaties binnen 

Nobelhorst worden georganiseerd (Zoals Nobelrun). E.e.a. ter beoordeling van een nog te vormen 

commissie. 

Dit document is opgesteld om afspraken te maken omtrent het gebruik van de partytent. 

Samenstelling 

De complete set staat uit de volgende onderdelen: 

1 partytent 5x12 Premium PVC brandvertragend grijs/wit 

1 set opbergtassen voor partytenten 5 meter breed  (3 lange tassen en 3 vierkante tassen) 

2 sets stormbandenset voor partytent, inclusief haringen  

Opzetinstructie (ook digitaal) 

Uitgifte en inname 

De betreffende buurtschap of organisatie maakt een afspraak met de beheerders van de buurtschuur 

van buurtschap Midden wanneer de tent en toebehoren opgehaald kunnen worden. 

De beheerder registreert aan wie en wanneer de tent is uitgegeven en wanneer deze weer terug 

gebracht gaat worden. 

De tent mag maximaal een dag voor start activiteit op gezet worden en uiterlijk een dag na afloop 

van de activiteit dient deze weer afgebroken te zijn. 

Bij ontvangst dient de gebruiker de tent en toebehoren te controleren. Indien deze naar zijn mening 

gebreken vertonen, niet juist of onvolledig zijn, dient de gebruiker dit onverwijld te melden bij de 

beheerder. Door de tent in gebruik te nemen doet de gebruiker afstand van het recht te reclameren 

en wordt de tent geacht te zijn aanvaard in de huidige staat. 

Bij inname van de tent inspecteert de beheerder de ingeleverde tent en toebehoren. 

Gebruik 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker niet toegestaan om de tent aan 

derden ter gebruik af te staan, te verhuren, te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden. 

Verankering van de tent geschiedt d.m.v. stormbandenset en grondankers. indien dit vanwege de 

ondergrond niet mogelijk is dienen passende voorzieningen te worden getroffen. De buurtschappen 

kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan bestrating, leidingen en/of ondergrond.  
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Gedurende de op en afbouwwerkzaamheden van de tent mogen er beslist geen andere 

werkzaamheden op of rondom de tent worden verricht door derden. Het terrein dient vlak en 

horizontaal te zijn en onder alle weersomstandigheden bereikbaar te zijn voor o.a. hulpdiensten. 

Eventuele spoorvorming en het herstellen van het terrein vallen ten laste van de gebruiker. 

De gebruiker aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de tent en verklaart de 

nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. het uitsluiten van risico’s. De gebruiker verklaart dat 

alleen bekwame personen de tent zullen opzetten. Algehele veiligheid is zaak van de gebruiker zelf. 

De gebruiker verplicht zich bij sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met de daarvoor 

bestemde apparatuur zodat volledige ontdooiing, i.v.m. instortingsgevaar, gegarandeerd is. 

De gebruiker dient de tent goed te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen daar anders 

vochtplekken ontstaan die niet meer te verwijderen zijn. 

De bijgeleverde set opbergtassen mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dient tijdens 

gebruik van de tent droog te worden opgeslagen. 

Bij eventuele beschadiging, bevuiling, verlies of diefstal zullen de kosten voor herstel of reiniging bij 

de gebruiker teruggevorderd worden. Indien herstel of reiniging niet meer mogelijk is wordt de 

nieuwwaarde van het materiaal aan de gebruiker in rekening gebracht. 

Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Beaufort) moet de tent winddicht afgesloten worden. Bij storm of 

rukwinden van >75 km/u dient de tent veilig te worden gesteld dan wel alle mogelijke acties te 

worden ondernomen om schade aan de tent te voorkomen of te beperken. 

Er mag in geen geval plakband, tape of zelfklevers op of aan het tentzeil bevestigd worden. Ook het 

gebruik van crêpepapier, confetti of dergelijke materialen is niet toegestaan. Herstel van 

beschadigingen zullen bij gebruiker in rekening gebracht worden. 

Het is ten strengste verboden te bakken, braden, BBQ'en of te frituren in de tent. Beschadigingen 

en/of schoonmaak ten gevolge hiervan zullen bij gebruiker in rekening gebracht worden. 

Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen in de tent. Onder hittebronnen wordt 

verstaan: barbecue op gas/kolen of gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. 

Voor het verwarmen van de tent is de gebruiker verplicht de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te 

treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken. 

Aansprakelijkheid 

De buurtschap die een evenement organiseert of de organisatie die verantwoordelijk is voor de 

organisatie van een evenement waar de tent voor gebruikt gaat worden zorgt voor de benodigde 

vergunningen en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Het gebruik is geheel en al voor risico van de gebruiker vanaf het moment dat deze de tent in 

ontvangst heeft genomen. De gebruiker is aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering, 

bezwaring, waardeloos worden, en in het algemeen voor elke gebeurtenis waardoor gebruiker niet in 

staat is om de tent weer terug te brengen in dezelfde staat als waarin deze ter beschikking werd 

gesteld, ongeacht of gebruiker enige schuld treft. Gebruiker wordt derhalve geadviseerd de tent 

tegen brand, storm, diefstal, waardeloos worden, aansprakelijk etc. te verzekeren. 

De buurtschappen zijn niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, ontstaan door of in verband 

met gebruik van de tent. De gebruiker is jegens de buurtschappen gehouden tot vrijwaring voor 

aanspraken van derden op grond van schade toegebracht door of in verband met gebruik van de 

tent.  


