HUUROVEREENKOMST ZAAL “HET GILDENHUIS”.

Tussen VZW In Vreugde Eén, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Lodewijk De Raetstraat 6, KBO 0407.933.696
en

1.

Identiteit van de huurder1

Dhr., Mevr. ...........................................................................................
Adres ...................................................................................................
Gemeente ............................................................................................
Tel. ..................................... nr. identiteitskaart ..................................
Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging ..........................................
Hierna huurder genoemd.
De huurder valt onder categorie2 ...........................................................

2.
De

Aard en periode van de verhuring
verhuring

geschiedt

voor

de

periode

van

.............................................................

tot

.............................................................. 20.......,
tegen een vooraf bepaalde prijs, corresponderend met de door de huurder geplande activiteit, zijnde
...........................................................................................
De huurder mag enkel over het gebouw en/of de lokalen beschikken voor de bovenvermelde activiteit.
De huurder is hoofdelijk verantwoordelijk voor wat er in en rond het Gildenhuis gebeurt in de aangeduide
periode van verhuring.

3.

Huurprijs, Kosten en Waarborg

De huurprijs bedraagt ................................................. €
en de waarborg bedraagt 250,- € / 500 €3 (schrappen wat niet past).
De waarborg en huurprijs worden betaald bij het ondertekenen van dit contract.
Na afloop van de activiteit wordt de waarborg terugbetaald op voorwaarde dat de factuur werd voldaan en er
geen inbreuk werd gepleegd op de huurovereenkomst en gebruiksreglement
1

De huurder dient meerderjarig te zijn.
Lijst categorieën in de Algemene Voorwaarden
3
Categorie type 4.
2
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De huurder zal naast de huurprijs en de waarborg ook een vast dagelijks forfait van 30,- € voor de grote zaal of
15,- € voor de kleine zaal betalen voor de vaste kosten zijnde:
•
•
•

4.

Energie/gas/water:
Onderhoud:
Administratie:

20,- € (grote zaal) - 10,- € (kleine zaal)
5,- € (grote zaal) - 2,5 € (kleine zaal)
5,- € (grote zaal) - 2,5 € (kleine zaal)

Algemene voorwaarden

De huurder heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de zaal “Het Gildenhuis”
en heeft deze expliciet aanvaard.
De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de zaal “Het Gildenhuis” zijn integraal onderdeel van deze
overeenkomst en van toepassing op deze overeenkomst en de verhuring

Opgemaakt in tweevoud waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen en voor akkoord en
ontvangst ondertekend
te 9051 Sint-Denijs-Westrem op

................................................................ 20................

Voor de vzw,

De huurder,
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