Gebruiksovereenkomst en reglement
Chiromeisjes Zwaneven

Adres: Steenweg op Mol 166
2360 Oud-Turnhout
Contact:
-

chiromeisjeszwaneven@gmail.com
Valerie Neefs
0474625774
Loes Dijkmans
0470135447

De huurprijs wordt als volgt bepaald:
-

-

De huurprijs bedraagt €160.
Daarbovenop wordt een waarborg van €70 gevraagd om eventuele schade te
dekken.
Indien er geen schade is aan het materiaal of de gebouwen, wordt de waarborg ten
laatste woensdag na het verblijf terug gestort.
In het geval van schade, worden de kosten afgetrokken van de waarborg. Indien de
schade meer dan €70 bedraagt, zullen de kosten worden aangerekend.
De huurprijs en waarborg dienen ten laatste de woensdag voor het weekend gestort
worden op het rekeningnummer BE74 7333 3622 8807 met als mededeling de naam
van de vereniging en de periode van verhuur.

U krijgt toegang tot:
-

1 lokaal met keuken en zetels ( met afmetingen 5,5 x 9,6m)
ruimte met 2 toiletten + lavabo
1 lokaal (met afmetingen 5,5x9m)

Hieronder vindt u wat meer informatie over de lokalen:
-

maximum 30 personen
In de keuken zijn eetgerief voor 30 personen, kookpotten en pannen, microgolf,
oven, gasfornuis, frituurketel, ijskast… voorzien.
Ook banken en tafels zijn beschikbaar.
In elk lokaal is een brandblusapparaat, rook- en CO2-melder aanwezig.
Uur van aankomst en vertrek worden overeen gekomen met de verantwoordelijken.

Wanneer u onze lokalen wil huren, stellen wij het op prijs dat u zich aan een aantal regels
houdt:
-

-

-

-

-

-

Als er niemand in de lokalen aanwezig is, dienen deze op slot te zijn.
Het doorgeven van sleutel(s) aan of toelaten van derden in de lokalen is verboden.
Wij houden elke week onze gewone chiro activiteiten. Dit wil zeggen dat de leiding
vergadert op vrijdag vanaf 20u en dat er op zaterdagnamiddag werking is tussen 13u
en 18u.
Het is ten strengste verboden te roken in de lokalen.
Het is verboden binnen en/of buiten vuur te maken.
Afval moet in de daartoe bestemde vuilzakken, die u zelf meebrengt. De zakken
worden vervolgens in de grote groene container gedaan onder het afdak van het
jeugdlokaal (groot gebouw voor basketveld).
Wanneer u de verwarming gebruikt, gelieve dan de deuren gesloten te houden. Bij
overmatig gebruik kan dit van de waarborg worden afgehouden.
Het is verboden te storten op het terrein of de aanplanting te beschadigen. Er mogen
geen putten worden gegraven op het terrein, of wijzigingen worden aangebracht aan
het reliëf. Bovendien mag er niet met wagens over het veld gereden worden.
Wegens eigen activiteiten, kan de keuken op zaterdag namiddag ook tijdelijk door
eigen groepen gebruikt worden. Dit gebeurt steeds in overleg.
Misbruik van de brandblusapparaten en ontzegeling wordt bestraft met betaling van
aankoopprijs van nieuwe eenheden.
De lokalen worden achtergelaten in dezelfde staat als waarin de groep ze heeft
gekregen. Borstels en kuisgerief zijn aanwezig. Vuilzakken en handdoeken dienen wel
zelf mee gebracht te worden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor overlast die u eventueel ondervindt van de nabij
gelegen feestzaal.
Onze vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
ongevallen, brand of diefstal tijdens de verhuurperiode.
onverminderd artikel 1722 van het burgerlijk wetboek zien de huurder alsmede zijn
verzekeraars af van elk verhaal dat zij bij voorkomend schadegeval kunnen
uitoefenen tegen de verhuurders, zijn organen, een aangestelde of tegen
familieleden van deze personen die tot het gebouw en het terrein zijn toegelaten. Bij
verzuim van deze mededelingsplicht zal de in gebreke gebleven partij de andere
partij vrijwaren die uit het verzuim kunnen voortspruiten. Tevens zal de huurder
vrijwaren voor alle aanspraken van welke derde ook.
Indien er aan deze regels niet voldaan wordt gedurende het weekend, heeft de
verhuurder het recht om de waarborg in te houden.

De huurovereenkomst wordt afgesloten, in onderling overleg tussen de verhuurder en de
huurder voor de periode: …………………………………… tot …………………………………… .
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande bepalingen:
Naam en voornaam verantwoordelijke huurder: ….…………………………………………………………
Vereniging: …..………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer: …………………………………………..…………………………..…………………………………..
op naam van: ……………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………

Handtekening:

