
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – slapenopjedak.nl 

Voor huurders: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten tussen slapenopjedak.nl en de huurder. Dit is een samenwerking 

tussen Storm daktenten, Offroad & Adventures en de (rechts)persoon die een 

aangeboden object huurt.  

Slapenopjedak.nl, hierna te noemen de verhuurder, is de organisatie die daktenten 

en gerelateerde reisproducten aanbiedt. Onder huurder wordt verstaan de 

(rechts)persoon die objecten van de verhuurder huurt.  

Huren en reserveren: Communicatie tussen huurder en verhuurder verloopt via 

e-mail, de website en/of telefoon. Wanneer huurder een huuraanvraag indient, 

controleert de verhuurder of de objecten in de aangevraagde periode beschikbaar 

is; zo ja, dan geeft de verhuurder de huurder een reactie via e-mail met informatie 

over de huurprijs, de aanbetaling van 50% van de huur, de borg, deze algemene 

voorwaarden en eventueel aanvullende informatie/vragen. Nadat de gestelde 

aanbetaling van de borg en de 50% van de huursom is voldaan (zie ook onder 

huurprijs en contract) wordt de reservering definitief vastgelegd.   

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het op tijd regelen van de juiste 

dakdragers passend bij de auto, zodat de tent op de juiste manier op de auto 

geplaatst kan worden (kunt u deze niet zelf verzorgen, informeer dan bij ons voor 

de mogelijkheden). Montage op imperiaal of roof rack is op aanvraag. Door de 

complexiteit van sommige roof racks is dit altijd meerwerk.  

Een aanvraag tot huren is een verzoek, het is geen garantie dat de verhuurder het 

aangevraagde naar de kenbaar gemaakte wensen ook ter beschikking kan stellen.  

De overeenkomst wordt middels een huurcontract vastgelegd. De verhuurder 

behoudt zich het recht op wijzigingen voor totdat het contract is ondertekend. 

Verhuurder zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren. Het zou voor 

kunnen komen dat een object te laat is teruggebracht door een vorige huurder of 

dat het object met een defect is ingeleverd. Mocht er geen vervangend object 

voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet 

leveren. In dit geval ontvangt huurder per direct de aanbetaling retour per 

bankoverschrijving.  

Borg: Voor de huur van een daktent en overige objecten geldt een borgsom. Deze 

borgsom bedraagt €300,00 (voor een daktent). Borg van overige objecten gaan op 

aanvraag. Deze dient te worden voldaan bij reservering van de gehuurde 

goederen.   

Huurprijs en contract: Voor de verhuur van de daktent en eventuele overige 

objecten wordt een huurcontract tussen huurder en verhuurder opgesteld. Dit 

contract dient bij het ophalen van het gehuurde object door huurder en verhuurder 

te worden ondertekend. De huurder dient bij het ophalen en monteren van de 

daktent een legitimatiebewijs te tonen (een geldig paspoort of Europees 

rijbewijs). Een kopie van dit legitimatiebewijs zal niet langer dan tot het einde 

van de huurperiode bewaard blijven bij de verhuurder.   

De eerste aanbetaling (50% van de totale huursom) is voldaan om de reservering 

definitief vast te stellen. Het tweede deel van de huursom dient minimaal 1 week 

voordat de huurperiode ingaat op ons rekeningnummer te worden voldaan, tenzij 

anders is overeengekomen.  



 

 

Indien de huurder nalatig is met de betaling van de overeengekomen huursom, kan 

de verhuurder besluiten de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de 

vordering van openstaande betalingen over te dragen aan een incassobureau. Alle 

hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, alsmede de verschuldigde 

wettelijke rente, komen dan geheel voor rekening van de huurder.   

De verhuurder en huurder spreken in het huurcontract duidelijk af wanneer de 

daktent teruggebracht dient te worden, d.w.z. een exacte datum met een uiterlijke 

kloktijd erbij. De dag van ophalen en inleveren geldt normaliter als een volledige 

huurdag (tenzij de verhuurder anders aanbiedt). Wanneer de huurder het object 

later retourneert dan afgesproken, zelfs door overmacht, kan de verhuurder dit 

beboeten door de extra huurdag(en) in rekening te brengen, vermeerderd met 

eventueel het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het 

object had gehuurd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen 

verantwoordelijkheid. Wanneer tijdens de huurperiode problemen ontstaan dient 

de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder.   

Indien de gehuurde objecten aan het einde van de huurperiode in de correcte staat 

zijn ingeleverd, wordt de borg uiterlijk 7 dagen na beëindiging van de 

overeengekomen huurperiode teruggestort per bankoverschrijving aan de huurder, 

tenzij anders is overeengekomen.  

Annulering: Indien de huurder wil annuleren, dient de huurder dit kenbaar te 

maken aan de verhuurder per mail. Annuleringskosten:  

·      Bij annuleren 1 maand voor vertrekdatum: 100% restitutie van de 

aanbetaling.  

·      Bij annuleren tot 2 weken voor vertrekdatum: 50% restitutie van de 

aanbetaling.  

·      Bij annuleren binnen 2 weken voor vertrekdatum: geen restitutie.  

Het eerder terugbrengen van de daktent voor het einde van de huurperiode zal 

nooit tot restitutie van de huursom (of een gedeelte daarvan) leiden.  

Schade en incidenten: Schade en diefstal is te allen tijde voor rekening van de 

huurder en valt normaliter onder de reisverzekering. De daktent (en de inhoud 

ervan en eventueel mee gehuurde accessoires) is niet verzekerd via de verhuurder. 

Dit geldt tevens voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt 

wordt door het gebruik of de installatie van gehuurde daktent(en). Advies voor 

huurders: de huurder regelt zelf een goede verzekering waaronder de daktent valt 

(bijv. inboedel-, reis-, en/of autoverzekering).  

De verhuurder biedt hulp bij de montage van de gehuurde daktent, maar is niet 

aansprakelijk voor schade aan objecten van huurder en derden. De verhuurder zal 

bij aanvang van de huurperiode mondeling en schriftelijk instructie geven over 

het gebruik, beheer en onderhoud van de daktent. De huurder dient gedurende de 

huurperiode regelmatig, bijvoorbeeld bij iedere tankbeurt of dagelijks voor 

vertrek, te controleren of de daktent nog goed vastzit.  

De huurder mag de daktent niet aan derden in gebruik/bruikleen geven, of 

(onder)verhuren.  

Het maximaal toegestane gewicht in de daktent is 300 kg. 

Bij inlevering van de gehuurde daktent zal de tent door huurder schoon en vrij van 

alle persoonlijke bezittingen worden afgeleverd. Roken in de daktent is 



 

 

uitdrukkelijk verboden. Huisdieren zijn niet toegestaan in de tent. Indien dit 

niet het geval is, zullen er extra schoonmaakkosten van €50,00 in rekening 

gebracht worden.  

Reeds aanwezige schade zal vermeld worden op het huurcontract.  

Alle niet in deze algemene voorwaarden genoemde onderwerpen zullen in goed 

overleg door huurder en verhuurder nader worden overeengekomen.  


