Verhuurboekje
Scouting Engsbergen

Materiaal
Scouting Engsbergen is in het bezit van een ruim assortiment
aan materiaal, ideaal voor een tuinfeest, BBQ of ander feestje.
Aangezien wij dit materiaal niet het hele jaar door nodig hebben
kan dit ontleend worden. Om er zeker van te kunnen zijn dat het
materiaal ook voor ons bruikbaar blijft, verwachten wij dat de
ontleners voorzichtig en verantwoordelijk omgaan met het
materiaal. Om correct gebruik van tenten te verzekeren zullen
deze bij ontlening gratis opgezet en weer afgebroken worden.

Aanvraag
Deze fiche dient minstens 2 weken voor de datum
waarop het materiaal beschikbaar moet zijn doorgestuurd te worden naar:
verhuur@scoutingengsbergen.be, dan wel in persoon
afgegeven te worden.

Betaling
Waarborg
Om er zeker van te zijn dat er verantwoordelijk en voorzichtig
omgegaan wordt met het materiaal vragen wij om een waarborg
over te schrijven op onze rekening, voorafgaand aan de verhuring. Zo kunnen wij garanderen dat ook anderen kwalitatief materiaal kunnen ontleden en dat onze eigen leden een zo comfortabel mogelijk scoutsjaar en kamp tegemoet gaan. Het bedrag
van de waarborg is afhankelijk van de gehuurde goederen en zal
op voorhand worden meegedeeld. Bij beschadiging van het materiaal zal de waarborg ingetrokken worden.

Betaling kan door middel van overschrijving op het
nummer BE03 7360 1060 4184 met als mededeling je
documentnummer en naam. Dit gebeurd binnen de 30
dagen na de verhuurdatum. In geval van laattijdige betaling, wordt na ingebrekestelling per mail of gewone
brief een forfaitair bedrag van € 15,00 per dag aangerekend. Het documentnummer en juiste bedrag is terug te vinden op je verhuurfiche, deze ontvang je bij
de levering van het gehuurde materiaal. Bij beschadiging van het materiaal wordt de waarborg, ten belope
van de schade, ingetrokken.

Tenten

6-master

Masters
6-master


20 meter op 6 meter



Met of zonder zijkanten verkrijgbaar



€250

4-master


16 meter op 6 meter



Geen zijkanten verkrijgbaar



€175

4-master

2-master


10 meter op 6 meter



Enkel met zijkanten verkrijgbaar



€125

2-master

Polytenten

10m x 6m

10m x 6m


Koppeling aan 10m x 6m mogelijk.



€110

6m x 6m


Koppeling aan 6m x 6m mogelijk.



€65

6m x 6m

5m x 5m


Koppeling aan andere 5m x 5m mogelijk.



€50

5m x 5m

Shelters

Tafels en stoelen
Uitklaptafel

Tafelshelter
4m x 4m

€20

6m x 4m

€30



€2,50

Bank


€1,50

Vuurshelter


2m x 2m



€15

Tafel + 2 banken


€5

Klapstoel


€0,50

Keukenmateriaal

ijzeren kan met kraantje
€5

Gasbekken met
ontspanner
Exclusief gas
€8

BBQ + Rooster
€ 20

Kookpot met deksel
Inhoud van 30 tot 60
liter
€5

Braadpan
Diameter: 50cm
€3

Braadslee op gas
Exclusief gas
€25
Frigo
€25

Warmhoud-percolator
30 tassen
€10
Percolator
inhoud: 50 tassen
€15

Diepvriezer
€25

Bord & bestek

Verlichting en elektriciteit

Bestekset

Kerstverlichting
€1,50 per snoer

20-delig
€5
Koffieset
20 ondertassen + 20 tassen
€5
Bordenset
20 borden
€5

Verlichtingssnoer
20 meter + 20 lampern
€10
TL-lampen
Koffer met 4 armaturen
€10
Verlenghaspel
50 m
€5
Verlengkabel

Wijnglazenset
10 wijnglazen
inhoud: 18 cl
€5

Verkrijgbaar in verschillende lengtes
€3
Kattenkop

Met schakelaartje
€3

