Chiro Sint-Jozef Bloemendaal
Huurovereenkomst 1 dag
Ondergetekende,

Dorien Snoeren
Hyacintenlaan 1
2900 Schoten
0494. 652 514

Charlotte Van Hoof
Peter Benoitstraat 8
2900 Schoten
0489. 001 551

Bevestigt hierbij de reservering van de Chirolokalen Sint-Jozef Bloemendaal,
Jozef Jennesstraat 66, 2900 Schoten.
Aan de contactpersoon:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Tel: ………………………………………………..
e-mail: …………………………………………..
Op datum: ……../…../……….

-

-

De overeengekomen prijs bedraagt:
100,00 EURO
voor één dag (aankomst te bespreken, vertrek 12.00) en dient betaald te worden op
rekeningnr. : BE09 789-5251328-57 met de mededeling van naam en periode en dit
binnen de 14 dagen na het ondertekenen van het contract. Wordt de huur niet tijdig
betaald, dan kan de reservering niet gegarandeerd worden.
Een waarborg van 100,00 EUR dient cash betaald te worden bij aankomst.
Het verbruik van elektriciteit, water en gas zijn in deze prijs inbegrepen.
Het huurgeld moet 2 weken voor aankomst gestort zijn.
De huurder is verplicht zich te houden aan het huisreglement bijgevoegd bij deze
overeenkomst.

Datum overeenkomst: …………………………………….
Handtekening verhuurder

handtekening huurder

(gelieve 1 exemplaar ondertekend terug te sturen binnen de 14 dagen)

Huisreglement voor huurders (één dag)
Art 1
De onmiddellijke omgeving van de lokalen is ter beschikking van uw activiteiten. Zorg voor de netheid van de
terreinen en respecteer het milieu.
Art 2
Stoelen en tafels mogen geschikt worden volgens de voorkeur van de groep. Op het einde van uw verblijf laat u
echter alle gebruikte lokalen in orde en net achter. U plaatst alles terug zoals u de lokalen ontvangen heeft.
Art 3
Elk gebruikt lokaal moet geschuurd worden. Vergeet ook niet het sanitair en de keuken te onderhouden. Indien
de schoonmaak van het lokaal of de omgeving van het lokaal niet voldoet zal €50 van de waarborg ingehouden
worden. Schuur-en aftrek borstels worden voorzien. Afwasmiddel, dweilen en poetsproducten dienen zelf
meegebracht te worden.
Art 4
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het lokaal en haar aanhangsels. De gebroken, beschadigde of
verdwenen stukken worden op kosten van de huurder hersteld en aangerekend op de betaalde waarborg. Bij
ongeoorloofd gebruik of beschadiging van de brandblussers wordt €200 per brandblusser aangerekend.
Forceer ook geen gesloten kasten. De verhuurder heeft steeds toegang tot de verhuurde gedeeltes van het
lokaal, met het oog op de controle van de naleving van de bepaling van de overeenkomst door de huurder.
Art 5
Alle gebeurlijke schade of technische storingen dienen te worden gemeld aan de verhuurder, die, in de mate
van het mogelijke, het defect zal herstellen.
Art 6
Het is verboden om met voertuigen over het grasveld te rijden of te parkeren! Ook het graven van greppels en
kuilen is verboden! €50 waarborg zal ingehouden worden.
Art 7
Verwittig de verantwoordelijke tijdig over het aankomstuur (minsten 14 dagen voor aanvang van het verblijf).
Enkel op het door u aangegeven tijdstip zal een verantwoordelijke met de nodige gegevens ter beschikking
staan. Het vertrek moet gebeuren voor 12.00 uur.
Art 8
Het is ten strengste verboden te roken in onze lokalen.
Art 19
We zijn zeer streng op het vlak van sortering van afval. Er dient gesorteerd te worden zoals aangegeven op de
sorteercontainers (PMD, papier, karton, overig plastiek). Al het resterende afval kan in huisvuilzakken
gedeponeerd worden. U krijgt van ons 1 restafval en 1 PMD zak. De verhuurder dient zelf al het afval terug mee
te nemen. (glas, frietvet, PMD, papier, karton, restafval,… ) Indien er afval word achter gelaten, houden we 50
euro af van de waarborg.

Art 10
Er mag geen plakband worden aangebracht op geverfde ondergrond. Ook geen verf/ stiften/… aanbrengen op
onze muren. Hiervoor zal ook 50 euro worden af gehouden van de waarborg. Enkel op de daarvoor voorziene
magneetstroken of krijtborden mag dit wel. Ook mogen er geen punaises, nagels of nietjes worden gebruikt.
In het gele lokaal dient men de muurversiering onbeschadigd te laten hangen.
Art 11
Kampvuur is verboden op het terrein van de kampplaats.
Art 12
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van de goederen van de huurder, deze zorgt zelf
voor de bewaking.
Art 13
De nachtrust van onze buren (22.00uur - 7.30uur) moet worden gerespecteerd.
Art 14
De tenten die eventueel geplaatst zouden worden, moeten geplaatst worden binnen de omheining.
Art 15
De waarborgsom van €100 wordt teruggestort na verrekening van eventuele schade.

Handtekening van de huurder

