HUUROVEREENKOMST
N°2015-1
Tussen
vzw Graalridders-Gudrun Merelbeke, gevestigd in de Valleiweg 2, 9820 Merelbeke, hierna genoemd de verhuurder,
en
Vereniging:
hierna genoemd de huurder,

wordt overeengekomen wat volgt:
Art. 1.

De verhuurder stelt het hieronder aangekruiste, hierna genoemd de faciliteiten, ter beschikking van de huurder
gedurende de periode van ………….. tot en met ……………:

x
x

gebouw vooraan, alsook de inboedel, artikel 6.1 is van toepassing
het "scoutsterrein": de huurder krijgt enkel toegangsrecht tot het scoutsterrein

Art. 2.

Voor de huur van bovenvermelde faciliteiten werd een vergoeding overeengekomen van 4€ per persoon per
nacht (inclusief kosten van water, gas en elektriciteit). Dit is een forfaitair bedrag, aangezien we het sanitair zelf
gebruiken zaterdagnamiddag en het dan onmogelijk is om het verbruik van de huurder te weten. Het huren van
de lokalen kan vanaf een minimumprijs van 160€ (=20 deelnemers).

Art. 3.

De huurder stort voor ……………. een waarborg van € 350.00 op rekening 068-8934224-66 van de
verhuurder met de mededeling "Waarborg huurcontract ……………… + groep”. Wanneer de waarborg
wordt teruggestort, wordt de huurprijs hiervan afgehouden.
Art. 3.1.
Art. 3.2.
Art. 3.3.
Art. 3.4.

Indien binnen één week na afloop van de huurperiode geen schade werd vastgesteld, wordt deze waarborg
teruggestort op de bankrekening vanwaar de waarborg afkomstig is.
In geval van schade worden de kosten voor de herstelling hiervan in mindering gebracht van de waarborg en
indien de herstellingkosten het bedrag van de waarborg overstijgen, doorgefactureerd aan de huurder.
Indien de waarborg niet wordt betaald vóór bovenvermelde datum, wordt de reservatie automatisch
geannuleerd.
Indien de huurperiode maximum 5 dagen omhelst, en de huurder binnen 1 week vóór de huurperiode de
huurperiode annuleert, wordt slechts 50% van de waarborg terugbetaald.
Indien de huurperiode meer dan 5 dagen omhelst en de huurder annuleert de huurperiode, wordt de waarborg
niet meer terugbetaald.

Art. 4.

De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging of diefstal van materialen of voorraden tijdens de
huurperiode en tijdens de periode dat hij in het bezit is van de sleutel, tenzij in geval van bewezen inbraak of
vandalisme door derden. In geval van diefstal in een onbeheerd en niet slotvast achtergelaten lokaal, blijft de
huurder ook voor de schadelijke gevolgen daarvan aansprakelijk.

Art. 5.

De huurder verbindt er zich toe de gehuurde faciliteiten te behandelen als een 'goede huisvader'. De
verhuurder wordt verondersteld de gehuurde faciliteiten in goede en propere staat over te dragen aan de
huurder bij aanvang van de huurperiode. Bij het begin van de huurperiode wordt een plaatsbeschrijving
opgemaakt.
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Art. 6.

Art. 5.1.

Indien de huurder de gebruikte faciliteiten niet in een propere staat achterlaat, is de verhuurder gemachtigd
€ 50.00 af te houden van de waarborg.

Art. 5.2.

Bij aanvang van de huurperiode ontvangt de huurder van de verhuurder de sleutels die toegang verlenen tot
de hierboven beschreven lokalen of terreinen. Na afloop van de huurperiode geeft de huurder deze sleutels
terug aan de verhuurder; zo niet worden de onkosten voor het vervangen van de sloten en de sleutels
integraal verhaald op de huurder.

Art. 5.3.

De huurder verbindt er zich toe al zijn afval te sorteren en te deponeren in de daartoe voorziene vuilniszakken,
die de verhuurder aan aankoopprijs ter beschikking stelt aan de huurder. De vuilniszakken worden naast de
brievenbus aan het hekken geplaatst. Glas wordt door de huurder terug meegenomen. Bij overtreding kan de
verhuurder de huurder verplichten het niet-gesorteerde afval alsnog te sorteren en kan een bedrag van € 50.00
van de waarborg worden afgehouden.

Elk geval van schade zal worden verhaald op de huurder, indien deze hiervan de oorzaak is en de schade
werd vastgesteld binnen een termijn van één week na afloop van de huurperiode.
Art. 6.1.

Art. 7.

In geval van schade maakt de verhuurder het bestek van de herstelling binnen de 20 werkdagen kenbaar aan
de huurder.

De huurder organiseert in geen geval activiteiten die de veiligheid van de gebruikte faciliteiten of de openbare
orde in het gedrang brengen. Alle hieraan verbonden gevolgen zijn volledig voor rekenschap van de huurder.
Art. 7.1.

De huurder verbindt zich ertoe in de lokalen geen activiteiten te organiseren met het oog op winstbejag en
waarbij andere personen zijn betrokken dan die gerekend tot de huurder. In geval van overtreding, is de
verhuurder gemachtigd de waarborg integraal in te houden.

Art. 8.

De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de faciliteiten te betreden en eventueel controles uit te oefenen. De
huurder kan hem de toegang tot de faciliteiten niet ontzeggen.

Art. 9.

De huurder verklaart meerderjarig te zijn en gewettigd deze overeenkomst te ondertekenen en verklaart hierbij
dat zijn vereniging een erkende jeugdvereniging is en voor dit doel gedekt is door een speciale verzekering. in
het andere geval kan de vertegenwoordiger die deze overeenkomst ondertekent, persoonlijk gehouden worden
tot betaling van alle verschuldigde vergoedingen en kosten.

Art. 10. Indien de verhuurder de hierboven beschreven faciliteiten niet ter beschikking kan stellen aan de huurder
omwille van overmacht, dan blijft de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot het terugbetalen van de –
eventueel reeds betaalde – waarborg en/of het voorschot. De huurder ziet in dat geval af van schadeclaims ten
laste van de verhuurder.
Art. 11. Het hele jaar door is het niet toegestaan over het grasveld te rijden, te parkeren of te laden en te lossen.
Bij overtreding hiervan kan de verhuurder de huurder verplichten het voertuig te verplaatsen en kan een bedrag
van € 50.00 van de waarborg worden afgehouden.
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Art. 12. Het is ten stelligste verboden om putten te graven of andere beschadigingen toe brengen aan het
grasplein. Bij overtreding kan een bedrag van € 50.00 van de waarborg afgehouden worden.
Art 13. De huurder verbindt er zich toe een kampvuur steeds aan te vragen bij de verhuurder. Indien het wordt
toegestaan een kampvuur te houden, kan de huurder enkele een kampvuur maken op de daartoe voorziene
plaats op het terrein, zijnde in de brandschaal. Het is ten strengste verboden iets anders dan hout op te
branden. Bij overtreding kan de verhuurder een bedrag van € 50.00 van de waarborg afhouden.
Art 14. De huurder dient er rekening mee te houden geen uitzonderlijk lawaai meer te maken na 22.00u. en
burenhinder te voorkomen. Muziekinstallaties worden niet voor 09.00u buiten aangezet. Ook niet als
wekdienst! Denk aan de buren.
Art 15. De huurder houdt zich aan het algemene rookverbod in het hele gebouw. Bij overtreding kan een bedrag van
€ 50.00 van de waarborg afgehouden worden.
Art 16. De huurder verbindt er zich toe met het tekenen van dit contract om met maximum 100 personen te
verblijven/overnachten.
Art. 17. De huurder geeft met het ondertekenen van dit contract aan dat minstens 1 persoon van zijn groep een GSM
mee heeft, en dit om in geval van nood de hulpdiensten te kunnen verwittigen.
Art. 18. De huurder stuurt een exemplaar van deze overeenkomst vóór …………… ondertekend terug naar de
verhuurder op volgend adres: vzw Graalridders-Gudrun – coördinatie verhuur, p/a
Hundelgemsesteenweg 1071, 9820 Munte of ingescand naar verhuur@graalridders-gudrun.be. Indien
dit exemplaar de verhuurder niet bereikt voor bovenvermelde datum, wordt de reservatie geannuleerd
en de – eventueel reeds betaalde – waarborg terugbetaald.
Art. 19. Eventuele betwistingen worden, na poging tot verzoening, gebracht voor de rechtbank waar de gehuurde
faciliteiten gelegen zijn.
Art. 20. De huurder verlaat het terrein zaterdagmiddag van 13.30u tot 17u30, dit om de scoutsgroep niet te
hinderen in hun werking. Er zijn genoeg faciliteiten in de omgeving om de hinder zo klein mogelijk te houden.
In normale omstandigheden zal de slaapzaal, keuken en leefruimte niet betreden worden door de plaatselijke
scoutsgroep.
www.graalridders-gudrun.be
Beide partijen verklaren een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.
Opgemaakt te Merelbeke, op ………………
Voor gelezen en goedgekeurd,
(handtekening + naam)
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