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Bepalingen Yurt verhuur via ExtremeSurvival.nl / Happyurt 

 

 

Happyurt tenten kunnen ieder seizoen staan bij vrijwel alle weersomstandigheden op elk goed 

gedraineerd, vlak terrein. De Gers hebben geen haringen nodig; ze worden verzwaard met 

stenen. Afhankelijk van het type terrein is een vloer mogelijk vereist. Bij een droge vlakke 

ondergrond kunnen de tenten direct op de grond worden opgebouwd. 

Wel dient de plek waar de tent opgebouwd wordt, bereikbaar te zijn voor bus en aanhanger. 

Indien dit niet mogelijk is, dan dient dit vooraf overlegd te worden. De huurder neemt 

hiervoor het initiatief. Als de betreffende locatie niet bereikbaar is en hierover geen 

afstemming geweest is, kan a) besloten worden om niet op te bouwen tegen de eerder 

overeengekomen kosten, b) in overleg op te bouwen waarbij eventuele meerkosten in 

rekening worden gebracht of c) op een alternatieve locatie op te bouwen eventueel tegen 

meerkosten. 

Bij het opbouwen op strand of andere zandvlaktes dienen middelen (trekker met aanhanger of 

iets dergelijks incl. chauffeur) en eventueel hulp beschikbaar gesteld te worden om de tent(en) 

en aanverwante artikelen naar de gewenste locatie te brengen. Een vlonder van voldoende 

afmetingen dient hierbij gehuurd te worden of beschikbaar gesteld te worden. Vlonders 

kunnen tevens bij Happyurt gehuurd worden. Tevens wordt een meerprijs van € 100,- in 

rekening gebracht voor het schoonmaken.  

De locatie van opbouwen dient relatief vlak te zijn en goed gedraineerd. Ten behoeve van het 

opbouwen en afbreken dient minimaal een halve meter om de tent beschikbaar te zijn en er is  

een plek nodig in de directe nabijheid van de tent om als tijdelijke opslag dienst te doen voor 

de afzonderlijke tent- onderdelen. 

Bij twijfel over de stevigheid van de ondergrond kan besloten worden de tent niet op te 

bouwen. Gemaakte kosten zullen dan wel in rekening gebracht worden. In overleg kan de tent 

op een alternatieve locatie worden opgebouwd eventueel tegen meerkosten waarbij de hierin 

vermelde bepaling van kracht zijn. 

Bij neerslag of storm wordt er niet opgebouwd of afgebroken. Bij verwachting van neerslag of 

storm op de geplande dag van opbouw en/of afbreken zal in overleg de planning daarop 

aangepast worden; de huurder neemt daarvoor het initiatief. Bij een storm met windkracht 8 

of hoger of omstandigheden met gelijkwaardige impact of voorspellingen daaromtrent kan 

tijdens de verhuurperiode besloten worden om de tent weg te halen, dit ook ivm de veiligheid 

van bezoekers.  

In geval van sneeuw en/of ijs dient de plek (1 meter meer dan de doorsnede van de tent) 

sneeuw- danwel ijsvrij gemaakt te worden. Sneeuwval tijdens de verhuurperiode dient door de 

huurder van de tent verwijderd te worden; hiertoe dient men geen scherpe voorwerpen te 

gebruiken zoals een sneeuwschuiver. 

Het zorgdragen voor brandblusmiddelen en aanverwante artikelen vallen binnen de 

verantwoordelijkheid van de huurder. 
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De tijd die we nodig hebben om een tent op te bouwen valt binnen een dagdeel eea 

afhankelijk van de maat en omstandigheden. 

Bij overdracht voor gebruikmaking van de tent(en) dient de huurder aanwezig te zijn.  

Spullen worden alleen aan de tent bevestigd middels tie-raps of touw zonder daarbij schade 

toe te brengen aan de tent. Lampen, kaarsen of kaarsenhouders, fakkels, scherpe voorwerpen 

ed. die schade zullen of kunnen toebrengen aan de tent mogen niet aan de tent worden 

bevestigd. 

Elke tent dient na gebruik in dezelfde toestand te worden achtergelaten zoals deze wordt 

overgedragen.  

De tenten worden altijd door Happyurt opgebouwd en afgebroken. 

Indien vloerbedekkingen, tapijten en zaken ter beschikking van de huurder zijn gesteld, 

dienen deze na afloop schoon opgeleverd te worden; gebeurd dit niet dan wordt er € 100,- 

extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.  

De huurder is verantwoordelijk voor de verzekering van de tent. Bij verzekering van de 

tent(en) wordt uitgegaan van de nieuwwaarde inclusief inventaris, deze dient volledig vergoed 

te worden indien de tent onbruikbaar is geworden.  

De huurder is verantwoordelijk voor de tent en eventueel ter beschikking gestelde inventaris 

voor de periode tussen het opbouwen en afbreken.  

De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming met betrekking tot het 

gebruik van de locatie, het opbouwen van één of meerdere tenten en/of eventuele 

noodzakelijke vergunningen.  

Als de situatie daarom vraagt kan een borg van € 1000,- per tent verlangd worden.  

Happyurt kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel aan huurder, 

derden, roerend of onroerend goed, tenzij die veroorzaakt is door nalatigheid van de 

verhuurder.  

Reserveringen: de reservering gaat in bij de ontvangst van de aanbetaling. De hoogte hiervan 

hangt af van het aantal overnachtingen. Bij het reserveren van een weekend hanteren we een 

aanbetaling van € 195,=; bij het reserveren van een week geldt een aanbetaling van € 300,=. 

Bij annulering vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats. 

De restant betaling dient overgemaakt te worden op de dag van de overdracht van de tent(en). 


