Blok B (O.L.V. Chiro Bouwel)
Huurovereenkomst
Overeenkomst gesloten tussen verhuurder van Blok B (O.L.V. Chiro Bouwel)
en
(naam verantwoordelijke), meerderjarig
vertegenwoordiger van
(naam vereniging).

A. De verhuurder verbindt zich ertoe gedurende de periode van
van de groep te stellen:

tot

ter beschikking

1. Blok B
1.1
1.2
1.3
1.4

3 lokalen met het daarin aanwezige materieel waarvan inventaris en beschrijving in bijlage.
Dit alles tegen een globale weekendprijs van €180 of een dagprijs van
x €80.
Alle lokalen en terreinen zullen op de dag van de aankomst in goede en nette staat ter beschikking van de
groep gesteld worden.
De verhuurder moet bij het begin van de bivakperiode samen met de hurende groep de inventaris van
het aanwezige materiaal opmaken. Als die inventaris ernstig afwijkt van de inventaris vermeld in bijlage
van de huurovereenkomst, moet de verhuurder deze hoeveelheden binnen de 24 uur aanvullen.

2. water, elektriciteit en verwarming
2.1

Tegen de geldende verbruikersprijs. Dan wordt bij het begin en het einde van de verblijfsperiode de stand
van de elektriciteitsmeter opgenomen.

3. eventuele andere vergoedingen

B. De hurende groep verbindt zich ertoe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De aankomst bepaald op
, en het vertrek bepaald op ,
12u, te respecteren.
Een verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en het materieel alsook het huishoudelijk
reglement te respecteren.
De lokalen en terreinen bij het vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de
verblijfsperiode bevonden.
De schade door haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met de verhuurder, te herstellen of te
vergoeden.
Een waarborgsom van €250 te storten, ten laatste 20 dagen na het afsluiten van deze overeenkomst.
De huurprijs te betalen, ten laatste 2 weken op voorhand, via het rekeningnummer BE42 1030 5692 7954

C.
Wanneer de verhuurder zijn of haar verplichtingen niet nakomt, heeft de groep het recht de gestorte waarborgsom terug te vorderen samen met een vergoeding gelijk aan de waarborgsom wegens het in gebreke blijven van
de verhuurder.
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D.
1.
2.
3.

Wanneer de groep haar verplichtingen niet nakomt, kan de gestorte waarborgsomniet teruggevorderd
worden.
Als de groep schriftelijk of elektronisch opzegt tot een termijn van 2 weken voor de voorziene
bivakperiode, wordt het betaalde voorschot onmiddelijk aan de groep teruggestort.
Gebeurt die schriftelijke of elektronische opzegging later, dan zal 75% van het betaalde voorschot pas
teruggestort worden 1 maand na het verstrijken van de voorziene verblijfsperiode.

E.
Deze overeenkomst werd opgemaakt in 2 exemplaren en wordt van kracht zodra de waarborgsom gestort is.

(datum)

Handtekening van de verhuurder			

Handtekening van de huurder

Naam en adres						

Naam en adres

