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Ar#kel 1 – Defini#es 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Tentvision: gedefinieerd in ar0kel 2 van deze algemene voorwaarden; 
2. Wederpar5j: de (rechts)persoon waar Tentvision een overeenkomst mee sluit of mee 

voornemend is te sluiten; 
3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of 

bedrijf; 
4. Par5jen: Tentvision B.V en Wederpar0j; 
5. Schri=elijk: op schri_ gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg; 
6. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Tentvision B.V. of Wederpar0j; 
7. Duurovereenkomst: overeenkomst krachtens welke Tentvision voor bepaalde of 

onbepaalde 0jd structureel presta0es verricht, zoals het ter beschikking stellen van 
een tent ten 0tel van huur; 

8. Gebruiksinstruc5es: de gebruiksinstruc0es voor het gebruik van tenten, zoals 
bijgevoegd als Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. 

Ar#kel 2 – Iden#teit van Tentvision B.V. 
Naam bedrijf: Tentvision B.V. 
Straatnaam en nummer: Nieuweweg 279 B 
Postcode en ves0gingsplaats: 6603 BN Wijchen 
Telefoonnummer: 0610309269  
KvK-nummer: 85533122 

Ar#kel 3 – Algemene bepalingen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle 

(rechts)handelingen van Tentvision en op elke tot stand gekomen overeenkomst 
tussen Tentvision en Wederpar0j.  

2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige 
lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene 
voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpar0j ter beschikking worden 
gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpar0j op een eenvoudige manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs 
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven 
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 
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kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpar0j langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

3. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nie0g 
blijkt te zijn of vernie0gd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene 
voorwaarden of overeenkomst aan. Par0jen treden in overleg teneinde een nieuwe 
bepaling ter vervanging van de nie0ge c.q. vernie0gde bepaling overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nie0ge c.q. vernie0gde 
bepaling in acht worden genomen. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders en schri_elijk overeengekomen is de toepasselijkheid van 
andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

5. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 
deze uitdrukkelijk Schri_elijk zijn overeengekomen. 

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekoms0ge, aanvullende 
en/of opvolgende overeenkomsten. 

Ar#kel 4 – Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur hee_ of onder voorwaarden 

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de Wederpar0j mogelijk te maken. Als Tentvision 
gebruik maakt van aTeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Wel dient Wederpar0j er rekening mee te 
houden dat de structuur van de tent acangt van de groode en aard van de tent, en 
van de loca0e waar de tent zal worden geplaatst. 

3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven 
bedragen binden Tentvision niet. 

Ar#kel 5 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de 

Wederpar0j van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Tentvision behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een 

gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informa0e hee_ 
dat Wederpar0j niet aan zijn (financiële) verplich0ngen zal (kunnen) voldoen. 
Indien Tentvision weigert zal zij Wederpar0j binnen een redelijke termijn na het 
sluiten van de overeenkomst schri_elijk van de weigering op de hoogte stellen. 

3. Afgesproken leveringstermijnen voor de koop van tenten zijn al0jd indica0eve 
termijnen en geen fatale termijnen. 

4. Overschrijding van een leveringstermijn gee_ de Wederpar0j geen recht op 
schadevergoeding. 

5. Tentvision kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden 
immer het door Wederpar0j gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde 
opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

6. Tentvision is gerech0gd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te 
schakelen. 
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Ar#kel 6 – Meerwerk en wijzigingen 
1. Indien Tentvision op verzoek van Wederpar0j of op zijn eigen verzoek, met 

voorafgaande Schri_elijke instemming van Wederpar0j, werkzaamheden of andere 
presta0es hee_ verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst 
vallen, zoals bijvoorbeeld het opbouwen van een tent, zullen deze werkzaamheden 
of presta0es door Wederpar0j worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 
Tentvision. Tentvision is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij 
kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schri_elijke overeenkomst wordt 
gesloten. 

2. Het vorige lid is ook van toepassing indien een overeengekomen wijziging van de 
overeenkomst tot meer werk hee_ geleid dan aanvankelijk was overeengekomen. 

3. Wederpar0j aanvaardt dat door werkzaamheden of presta0es als bedoeld in lid 1 of 
2 van dit ar0kel de overeengekomen doelstellingen en verwach0ngen kunnen 
worden beïnvloed. 

4. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Tentvision 
Wederpar0j al0jd van tevoren schri_elijk informeren over de financiële 
consequen0es van het meerwerk. 

Ar#kel 7 – Huur van tenten 
1. Dit ar0kel is van toepassing op huurovereenkomsten waarbij Tentvision een tent en 

bijbehorende zaken aan Wederpar0j in gebruik gee_. 
2. Wederpar0j dient zich als een goed huurder te gedragen en is verplicht daarbij de 

Gebruiksinstruc0es na te leven en overige aanwijzingen van Tentvision ten alle 0jden 
op te volgen. 

3. Wederpar0j is verplicht om voldoende maatregelen te nemen om schade aan de tent 
te voorkomen. 

4. Wederpar0j is verplicht om schade of gebreken zo spoedig mogelijk bij Tentvision te 
melden. Indien Wederpar0j meent dat de gehuurde tent reeds bij levering gebreken 
of schade hee_, dient Wederpar0j dit zo spoedig mogelijk te melden bij Tentvision. 

5. Op dat moment van levering of in het geval Tentvision aangee_ dat de tent is 
opgebouwd en klaar is voor gebruik, verklaart Wederpar0j akkoord te zijn met de 
opgebouwde tent. Ieder gebrek of schade aan de tent, gemeld nadat Wederpar0j 
hee_ verklaard akkoord te zijn, wordt vermoed te zijn ontstaan door een 
tekortkoming van Wederpar0j. 

6. Het is Wederpar0j niet toegestaan om de tent te verplaatsen, te beplakken, te 
beschilderen of anderszins te bewerken. Ook is het niet toegestaan om zonder 
Schri_elijke toestemming van Tentvision zaken in of aan de tent op te hangen. 

7. De tent mag alleen worden voorzien van elektrische, geaarde verlich0ng en met 
toestemming van Tentvision. 

8. Het is Wederpar0j verboden om hidebronnen te plaatsen in, op of onder de tent of in 
de nabijheid van de tent. Hier vallen in ieder geval onder: barbecues op gas, kolen, of 
elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, en vuurkorven of andere vormen 
van open vuur. 

9. Indien Wederpar0j de tent wil verwarmen, is Wederpar0j verplicht om uitsluitend 
door Tentvision Schri_elijk goedgekeurde apparatuur te gebruiken. 
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10. Indien Wederpar0j meent dat de gehuurde tent gebrekkig is of schade hee_, dient 
Wederpar0j dit zo spoedig mogelijk aan Tentvision te melden. 

11. Wederpar0j is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde tent, die is ontstaan 
door een aan Wederpar0j toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn 
verplich0ngen. 

12. Alle schade aan de tent wordt vermoed te zijn ontstaan door een aan Wederpar0j toe 
te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplich0ngen. 

13. Wederpar0j is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen jegens Tentvision 
aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden de gehuurde tent 
gebruiken of zich daar in, op of onder bevinden. 

Ar#kel 8 – Annulering huurovereenkomst 
1. Een huurovereenkomst zoals bedoeld in lid 1 van het vorige ar0kel kan uitsluitend 

door Wederpar0j worden geannuleerd door annuleringskosten te betalen aan 
Tentvision, uiterlijk: 

a. Acht weken voor de verwachte datum van levering: 20% van de 
overeengekomen huurprijs; 

b. Vier weken voor de verwachte datum van levering: 40% van de 
overeengekomen huurprijs; 

c. Twee weken voor de verwachte datum van levering: 50% van de 
overeengekomen huurprijs; 

d. Een week voor de overeengekomen datum van levering: 75% van de 
overeengekomen huurprijs. 

2. Bij annulering korter dan een week voor de overeengekomen datum van levering is 
Wederpar0j de volledige huurprijs verschuldigd. 

Ar#kel 9 – Herroepingsrecht Consumenten 
1. De Wederpar0j die handelt als consument kan een overeenkomst op afstand of een 

overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen 
ontbinden tot een termijn van 14 (veer0en) dagen is verstreken, na: 

a. Bij een huurovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 
Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met 
instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze 
bedenk0jd; 

b. Bij  een consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de 
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak hee_ 
ontvangen.  

2. Indien de aangeboden producten van Tentvision specifiek op maat worden gemaakt 
voor Wederpar0j die handelt als Consument, zijn die producten uitsluitend bedoeld 
voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor 
de op maat gemaakte producten.  

3. De in lid 2 genoemde uitslui0ng gaat van kracht op het moment dat Tentvision zijn 
benodigde bestelling voor de overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos 
kan annuleren. 
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4. Indien een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet de 
Consument zorgdragen voor het retourneren van het product.  

5. Het herroepingsrecht is al0jd uitgesloten indien Wederpar0j geen Consument is. 

Ar#kel 10 − Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren 
herroepingsrecht 

1. Indien Tentvision Wederpar0j de wedelijk verplichte informa0e over het 
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet hee_ verstrekt, loopt 
de bedenk0jd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, 
overeenkoms0g de vorige leden van dit ar0kel vastgestelde bedenk0jd. 

2. Indien Tentvision de in het voorgaande lid bedoelde informa0e aan Wederpar0j hee_ 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke 
bedenk0jd, verstrijkt de bedenk0jd 30 dagen na de dag waarop de Wederpar0j die 
informa0e hee_ ontvangen. 

Ar#kel 11 − Uitoefening van het herroepingsrecht 
1. Wederpar0j zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien 

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door 
Tentvision verstrekte redelijke en duidelijke instruc0es. Par0jen kunnen van deze 
bepaling afwijken, in die zin dat Tentvision het product ophaalt. Tentvision kan in dat 
geval de kosten daarvan bij de Consument in rekening brengen. 

2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en 0jdige uitoefening van het 
herroepingsrecht ligt bij de Consument. 

3. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Ar#kel 12 – Ontbinding en opzegtermijnen 
1. Tentvision hee_ het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of 

om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk door een schri_elijke verklaring te beëindigen en/of te 
ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig toekomend 
recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien: 

a. Wederpar0j een of meer van zijn verplich0ngen niet, niet 0jdig of niet 
behoorlijk nakomt, of Tentvision redelijke grond hee_ om dat te vrezen. 

b. Wederpar0j in staat van faillissement wordt verklaard. 
c. Wederpar0j (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt. 
d. Wederpar0j overgaat tot liquida0e van zijn onderneming. 
e. het vermogen van Wederpar0j geheel of gedeeltelijk in beslag wordt 

genomen. 
2. Wederpar0j kan een Duurovereenkomst voor bepaalde 0jd niet eenzijdig tussen0jds 

opzeggen. 
3. Wederpar0j kan een Duurovereenkomst voor onbepaalde 0jd ten alle 0jden 

schri_elijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) 
maand. 
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Ar#kel 13 – Aansprakelijkheid Tentvision 
In het geval dat Wederpar0j een Consument is: 

1. De totale aansprakelijkheid van Tentvision is beperkt tot vergoeding van schade tot 
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag 
(exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen 
dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Tentvision uit te keren bedrag.  

2. Indien de overeenkomst een Duurovereenkomst is met een loop0jd van meer dan zes 
maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag gesteld op het 
totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand 
aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Tentvision voor schade die het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van Tentvision. 

In geval dat Wederpar0j handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf: 
4. Tentvision is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade. Niet uitgesloten is 

de aansprakelijkheid van Tentvision voor schade die het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van Tentvision. 

5. Indien Tentvision toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale 
aansprakelijkheid van Tentvision beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal 
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag (exclusief btw).  

6. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat 
de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.  

7. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een loop0jd van meer dan zes 
maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen factuurbedrag gesteld op het 
totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden. 

8. Onder directe schade wordt verstaan: 
a. Redelijke kosten die Wederpar0j zou moeten maken om de presta0e van  

Tentvision aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende 
schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op 
vordering van Wederpar0j wordt ontbonden; 

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade voor zover de vaststelling betrekking hee_ op schade in de zin van 
deze voorwaarden; 

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover 
Wederpar0j aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 
schade in de zin van deze voorwaarden. 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 
9. Wederpar0j vrijwaart Tentvision voor eventuele aanspraken van Derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat 

Wederpar0j de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schri_elijk bij 
Tentvision meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Tentvision vervalt 
door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 

11. Tentvision is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als 
bedoeld in art. 6:76 BW. Hier valt ook het geval onder wanneer Wederpar0j of een 
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Derde op eigen verzoek of op verzoek van Tentvision meehelpt bij het op- of 
aTouwen van een tent. 

12. Tentvision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan 
doordat Wederpar0j of een Derde op eigen verzoek of op verzoek van Tentvision 
meehelpt bij het op- of aTouwen van een tent. 

13. Tentvision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan 
doordat Tentvision is uitgegaan van door Wederpar0j verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

14. Tentvision is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, indien 
Wederpar0j de Gebruiksinstruc0es en aanwijzingen van Tentvision niet of niet 
adequaat hee_ opgevolgd. 

15. Tentvision is in geen geval aansprakelijk voor schade aan het terrein, gebouwen, 
leidingen, buizen, neden of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het 
plaatsen of verwijderen van de tent, behoudens opzet of roekeloosheid aan de zijde 
van Tentvision. 

Ar#kel 14 – Overmacht 
1. In aanvulling op het bepaalde in ar0kel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van 

Tentvision in de nakoming van enige verplich0ng jegens Wederpar0j niet aan 
Tentvision kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Tentvision 
onacankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplich0ngen jegens 
de Wederpar0j geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van 
zijn verplich0ngen in redelijkheid niet van Tentvision kan worden verlangd. Tot die 
omstandigheden worden mede gerekend wanpresta0es van toeleveranciers of 
andere Derden, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, diefstal, 
weersomstandigheden, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de 
producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden, ziekteverzuim en/of 
arbeidsongeschiktheid en gevolgen van pandemieën/epidemieën waaronder maar 
niet beperkt door de pandemie veroorzaakt door SARS-CoV-2 (‘het coronavirus’). 

2. Indien zich een situa0e als bedoeld in lid 1 van dit ar0kel voordoet als gevolg waarvan 
Tentvision niet aan zijn verplich0ngen jegens de Wederpar0j kan voldoen, dan 
worden die verplich0ngen opgeschort zolang Tentvision niet aan zijn verplich0ngen 
kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situa0e 30 (der0g) kalenderdagen 
hee_ geduurd, hebben beide Par0jen het recht de overeenkomst schri_elijk geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden. Tentvision is in dat geval niet gehouden tot vergoeding 
van enige schade, ook niet als Tentvision als gevolg van de overmachtstoestand enig 
voordeel geniet. 

3. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, hee_ Tentvision recht op 
betaling van de ten 0jde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte 
uren of gedane investeringen. 

Ar#kel 15 – Prijzen  
1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelas0ng en andere heffingen welke 

van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen. Daarnaast 
zijn transportkosten en overige kosten in welke vorm dan ook niet inbegrepen bij de 
prijs, tenzij anders overeengekomen. 
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2. Tentvision behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een infla0ecorrec0e toe te 
passen. 

3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op 
het moment van het aanbod. Tentvision behoudt zich het recht voor drie maanden 
na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende 
factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals 
het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of 
omzetbelas0ng, aan Wederpar0j door te berekenen, zulks tot een maximum van 
20% van het oorspronkelijke bedrag. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tentvision niet tot het verrichten van een 
gedeelte van het aanbod tegen een overeenkoms0g deel van het opgegeven 
bedrag. 

5. Kor0ngen en geoffreerde bedragen gelden niet automa0sch voor toekoms0ge 
overeenkomsten. 

Ar#kel 16 – Betaling en facturering 
1. Wederpar0j is het gehele factuurbedrag terstond nadat de overeenkomst tot stand is 

gekomen, verschuldigd. 
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 

dienen de door de Wederpar0j verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 
(veer0en) dagen na factuurdatum. 

3. Indien Par0jen overeen zijn gekomen dat er wordt gestreefd naar levering eerder dan 
14 (veer0en) dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dient de betaling 
vóór leverdatum plaats te vinden. 

4. Wederpar0j hee_ de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan Tentvision te melden. 

5. Indien Wederpar0j niet 0jdig aan zijn betalingsverplich0ng(en) voldoet, wordt deze 
door Tentvision gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpar0j een termijn 
van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplich0ngen te voldoen. 
Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpar0j in 
verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wedelijke rente 
verschuldigd. Bovendien is Tentvision gerech0gd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

6. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquida0e of surseance van betaling of 
een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Tentvision op 
Wederpar0j jegens Tentvision direct opeisbaar. 

7. Door Wederpar0j gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen 
die het langst openstaan, ook indien Wederpar0j aangee_ dat de voldoening 
betrekking hee_ op een latere factuur. 

Ar#kel 17 – Levering en op- en aUouw 
1. Tentvision behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten totdat het 

volledige factuurbedrag is voldaan. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpar0j aan Tentvision kenbaar 

hee_ gemaakt. 
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3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tentvision tot 
het moment van bezorging bij de Wederpar0j of een vooraf aangewezen en aan 
Tentvision bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

4. Tentvision zal Wederpar0j al0jd op 0jd informeren indien een leverdatum niet kan 
worden waargemaakt. Par0jen treden in overleg over een nieuwe leverdatum. 

5. Tentvision kan alleen worden verplicht om een tent op te bouwen indien dit 
Schri_elijk overeengekomen is. 

6. Indien Par0jen zijn overeengekomen dat Tentvision een tent voor Wederpar0j 
opbouwt en plaatst, geldt dat Wederpar0j er zorg voor moet dragen dat de plek waar 
de tent geplaatst dient te worden, vrij is. Indien dit niet het geval is en de plek eerst 
vrij dient te worden gemaakt door Tentvision of Tentvision daar op moet wachten, is 
Wederpar0j de extra kosten die dit voor Tentvision meebrengt, zoals arbeidsloon, te 
vergoeden. 

7. Wederpar0j is verantwoordelijk om de benodigde vergunningen te regelen indien dit 
vereist is. Indien een tent uiteindelijk niet kan worden geplaatst omdat Wederpar0j 
niet beschikt over de benodigde vergunning, kan Tentvision de tot dan toe gemaakte 
kosten bij Wederpar0j in rekening brengen, waaronder in ieder geval vervoerskosten 
en arbeidskosten, met voorbehoud van het recht van Tentvision op 
schadevergoeding. Ook kan Tentvision de overeenkomst in dat geval ontbinden. 

8. Indien Par0jen zijn overeengekomen dat Tentvision een tent voor Wederpar0j 
opbouwt en plaatst, gee_ Tentvision aan wanneer de tent klaar is voor gebruik. Op 
dat moment verklaart Wederpar0j akkoord te zijn met de opgebouwde tent. Ieder 
gebrek of schade aan de tent, gemeld nadat Wederpar0j hee_ verklaard akkoord te 
zijn, wordt vermoed te zijn ontstaan door toedoen van Wederpar0j. 

9. Indien Par0jen zijn overeengekomen dat Tentvision een tent voor wederpar0j 
aTouwt en meeneemt, geldt dat Wederpar0j er zorg voor moet dragen dat er geen 
goederen of personen meer in, op of onder de tent zijn. Indien dit niet het geval is en 
de tent eerst leeg of schoon dient te worden gemaakt door Tentvision of Tentvision 
daar op moet wachten, is Wederpar0j de extra kosten die dit voor Tentvision 
meebrengt, zoals arbeidsloon en schoonmaakkosten, te vergoeden. 

Ar#kel 18 – Klachten 
1. Wederpar0j kan op een gebrek in de presta0e geen beroep meer doen, indien hij niet 

binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek hee_ ontdekt of redelijkerwijze had 
moeten ontdekken bij Tentvision terzake hee_ geprotesteerd. Indien er sprake is van 
een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveer0g) uur. 

2. Wederpar0j dient Tentvision in ieder geval 4 (vier) weken de 0jd te geven om de 
klacht in onderling overleg op te lossen.  

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan 
Tentvision is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te 
beantwoorden en conform de overeenkomst te func0oneren.  

4. Klachten schorten de betalingsverplich0ng van de Wederpar0j, niet zijnde 
Consument, niet op. 
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Ar#kel 19 – Overdracht van rechten 
1. Rechten van Wederpar0j die voortvloeien uit deze overeenkomst of deze algemene 

voorwaarden kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schri_elijke 
instemming van de andere par0j. Deze bepaling geldt als een beding met 
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in ar0kel 3:83 lid 2 BW.  

Ar#kel 20 – Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van alle door Tentvision aan Wederpar0j verkochte en geleverde zaken 

blij_ bij Tentvision zolang Wederpar0j vorderingen uit hoofde van de overeenkomst 
of eerdere of latere gelijksoor0ge overeenkomsten niet hee_ voldaan, zolang 
Wederpar0j de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of 
gelijksoor0ge overeenkomsten nog niet hee_ voldaan en zolang Wederpar0j de 
vorderingen van Tentvision wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
verbintenissen nog niet hee_ voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van 
boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in ar0kel 3:92 BW. 

2. Tentvision zal in voorkomend geval gerech0gd zijn tot ongehinderde toegang tot het 
product. Wederpar0j zal aan Tentvision alle medewerking verlenen teneinde 
Tentvision in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud 
uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe 
eventueel benodigde demontage. 

3. Indien Wederpar0j het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken door natrekking of vermenging hee_ verkregen en Wederpar0j de vorderingen 
als bedoeld in lid 1 nog niet hee_ voldaan, is Wederpar0j op verzoek van Tentvision 
verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan 
Tentvision. Als daarvoor de ves0ging van een recht van opstal als bedoeld in art. 
5:101 BW vereist is, is Wederpar0j verplicht daaraan mee te werken. 

4. De Wederpar0j is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken 
te verpanden noch op andere wijze te bezwaren. 

5. De Wederpar0j gee_ reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 
Tentvision of een door Tentvision aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin 
Tentvision haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar 
haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

6. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen ves0gen of doen gelden, is Wederpar0j verplicht 
Tentvision zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te 
stellen. 

Ar#kel 21 - Intellectueel eigendom en beeldmateriaal 
1. Tentvision hee_ het recht om de naam en/of logo van Wederpar0j te gebruiken ter 

referen0e of ter promo0e. 
2. Tentvision hee_ het recht om beeldmateriaal te maken van tenten die bij Wederpar0j 

zijn geplaatst, en voor promo0onele doeleinden openbaar te maken en te 
verspreiden. Eventueel ontstane intellectuele eigendomsrechten komen toe aan 
Tentvision. 
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3. Indien het beeldmateriaal herkenbare personen of loca0es bevat, is Tentvision alleen 
gerech0gd het beeldmateriaal openbaar te maken en te verspreiden indien 
Wederpar0j daar toestemming voor hee_ gegeven. 

Ar#kel 22 − Verrekening en opschor#ng 
1. Het opschor0ngsrecht en het recht van verrekening van Wederpar0j, niet handelend 

als Consument, zijn uitgesloten. 

Ar#kel 23 – Toepasselijk recht 
1. Op overeenkomsten tussen Tentvision en Wederpar0j waarop deze algemene 

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep 
kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betre_ de inhoud en 
strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkoms0ge betekenis toe, zodat 
daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige 
voorwaarden bevaden, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpar0j en 
Tentvision, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de 
competen0e van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar Tentvision is geves0gd, tenzij de wet 
dwingendrechtelijk anders bepaalt. 

Ar#kel 24 − Survival 
1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking 

hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na 
het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht. 

Ar#kel 25 − Wijziging of aanvulling 
1. Tentvision is gerech0gd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan 

te vullen. In dat geval zal Tentvision Wederpar0j 0jdig op de hoogte stellen van de 
wijzigingen of aanvullingen. 

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde 
voorwaarden zullen 30 (der0g) dagen ziden. 

3. Indien de wijziging Tentvision de bevoegdheid gee_ een presta0e te verschaffen die 
wezenlijk van de toegezegde presta0e afwijkt, hee_ Wederpar0j het recht de 
gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

 12



Bijlage 1
 

Gebruiksaanwijzing /instruc#es: 

Om lang van een mooie stretchtent te kunnen genieten en de levensduur van de koop/of 
gehuurde tent te waarborgen, dient u de volgende instructies goed door te lezen en uit te 
voeren. 

Een stretchtent is een semi-permanente overkapping, gemaakt van een stevig elastisch 
tentdoek, tentpalen, grondankers en spanlijnen. Het kan echter nooit een vaste 
overkapping of een gebouw van steen vervangen qua stabiliteit. 

Weersomstandigheden 
Wanneer de weersvoorspelling code geel, oranje, of in het extreme geval rood voorspelt 
met harde wind /storm en of sneeuw, dan is er extra aandacht voor de stretchtent nodig.  
Bij genoemde weercodes adviseren wij u ten zeerste om de stretchtent af te bouwen, dit 
vanwege het gevaar op schade en instorten van de tent en om persoonlijke ongelukken te 
voorkomen. 

Bij de weersvoorspelling sneeuwval adviseren wij de tent af te bouwen vóórdat de 
sneeuw ook daadwerkelijk valt. Het neerkomen van de sneeuw maakt dat er enorm veel 
gewicht op het tentdoek valt, wat het gevaar van instorten van de tent met zich 
meebrengt. Een stretchtent afbouwen met kilo’s sneeuw op het dak brengt risico’s voor 
mens en materiaal met zich mee, onderschat dit niet! 

Brandgevaar en verlich#ng 
Het is ten zeerste af te raden om hittebronnen in, op, onder of in nabijheid van de tent te 
plaatsen in verband met brandgevaar. Hier vallen in ieder geval onder: barbecues (op 
gas, kolen of elektriciteit), gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels en vuurkorven of andere 
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vormen van open vuur. Indien u de tent wil verwarmen, kunt u bij Tentvision 
informeren welke apparatuur hier geschikt voor is. 

De tent kan uitsluitend worden verlicht met elektrische, geaarde verlichting. 

Onderhoud en schoonmaak 
De tent dient wekelijks gecontroleerd te worden op spanning van het tentdoek en op 
spanning van de touwen. Weersinvloeden hebben altijd invloed op de rek en krimp van 
zowel het tentdoek als het touw. Ook de eventuele grondankers kunnen na verloop van 
tijd wat losser komen te staan door inklinken van de ondergrond. Dit is per regio anders, 
dus houd dit in de gaten. 

De spanning kan gemakkelijk gecheckt worden. Voel aan het touw of er voldoende 
spanning op staat middels een kort tikje tegen het touw. Bij onvoldoende spanning 
moeten de touwen  worden aangetrokken met de aanwezige katrollen. 

Schoonmaak van de stretchtent adviseren wij elke maand, dit om aanslag van vogelpoep 
en dergelijke te minimaliseren. De bovenkant van de stretchtent kan eenvoudig met een 
vochtig doekje of sponsje (geen harde schuurspons) gereinigd worden. U kunt er een 
sopje van een milde ontvetter bij gebruiken. Bij hardnekkig vuil kunt u de vlek even 
laten weken met wat sop en daarna met een droge doek afnemen. De onderkant kan in 
principe op dezelfde manier schoongemaakt worden, al zal dit niet snel nodig zijn als de 
stretchtent vrij staat van bomen en daken. 

Bij een opbouw over bomen, regengoten en andere obstakels, is het zeker belangrijk om 
vlekken zo snel mogelijk te verwijderen, omdat de onderzijde bij de zwaardere kwaliteit 
stretchdoek niet van een gladde pvc coating is voorzien en daardoor sneller vuil kan 
aantrekken. 

Wij kunnen indien u dit wenst de tent voor u om de 3 of 6 maanden voorzien van een 
servicebeurt. Deze servicebeurt houdt in dat we de tent nalopen en controleren op 
eventuele gebreken, deze met u bespreken en mogelijk terplekke oplossen. Het uurtarief 
hiervoor is € 60,00 per uur per persoon, excl. transportkosten en excl. 21% btw. 

Opbergen 
Een stretchtent mag nooit vochtig opgeborgen worden. Het tentdoek kan dan  namelijk 
gaan schimmelen. Eenmaal schimmel in het doek kan niet meer verholpen worden en zal 
altijd zichtbaar blijven. Droog het tentdoek het liefst hangend in een goed geventileerde 
ruimte minimaal 4 dagen goed uit, en check grondig of het tentdoek ook echt droog is 
voordat u de tent voor langere tijd opbergt. 

Indien er nog vragen zijn, dan kunt u mailen naar info@tentvision.nl of u kunt ons 
telefonisch bereiken op 06-10309269. 
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Wij wensen u veel plezier met het gebruik van de stretchtent! 

Team Tentvision B.V. 
Nieuweweg 279 B 
6603 BN Wijchen  
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