
 
 

Huurcontract 
 
 
DE VERHUURDER: Chiro Doeritsan Bertem 

Vertegenwoordigd door:  Maya Willockx  – Ella Geyssens 

   Tel: 0468 19 10 13 – 0485 34 64 84 

 

   Rek nr: BE06 7343 0717 1222 

 
DE HUURDER Naam van de groep:………………………………………. 

   Gemeente:…………………………………………………. 

   Naam verantwoordelijke:…………………………………. 

   Adres:………………………………………………………. 

   Geboortedatum en plaats:……………………………….. 

   Tel:………………………………………………………….. 

   Rek nr:……………………………………………………… 

 
Er worden volgende praktische afspraken vastgelegd betreffende de huur van de 
keuken en de jeugdlokalen van Chiro Doeritsan Bertem: 
 

- Huurperiode: van   /   /2022 
tot     /   /2022 (om 12u moet het proper zijn en wordt de sleutel    
persoonlijk overhandigd) 

- Waarborg: €300  
- Huurprijs: €35 per nacht + €3 per persoon per nacht, met een minimum van 

€250 (= de prijs voor 30 personen, ook al is de groep kleiner) 
 
 

Door ondertekening van dit contract verklaart de huurder zich akkoord met het 
huurcontract en het huurreglement op pagina 2. 
 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren te Bertem op    /   /2022 
 
 
 
Handtekening Verhuurder:      Handtekening Huurder: 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Huurreglement 
 
● Grote zaal, twee gangen, inkomhal, keuken, WC jongens en WC meisjes worden 

zorgvuldig met nat gepoetst voor 12u op zondag en er wordt geen afval rond de 
lokalen geduld. Bij onzorgvuldigheid of nalatigheid kan dit leiden tot het intrekken 
van de waarborg. 
 

● Bij het gebruik van de lokalen dient er rekening gehouden te worden met 
volgende richtlijnen: 
- Enkel de gehuurde lokalen mogen betreden worden. 
- Er mag niet gerookt worden in de lokalen. 
- Er mag geen glas of afval rond of in de lokalen achtergelaten worden. 
- Het afval moet gesorteerd worden. De Voer is geen vuilnisbak! 
- Er mogen geen bederfbare goederen blijven staan in de lokalen. 
- Er mag geen modder of verf in de lavabo’s terecht komen. 
- Er mag in de buurt geen ruiltocht gehouden worden. 
- Indien de zaterdagnacht inbegrepen is in de verhuur, dienen de huurders op 

zondag vóór 12u de lokalen te verlaten. Een andere regeling is slechts mogelijk 
na afspraak met de verantwoordelijke. 

 

● Bij het gebruik van de keuken, dient u: 
- het gebruikte eetgerei af te wassen en terug op de voorziene plaats te zetten. 
- de keuken en de toestellen grondig te reinigen indien gebruikt. Er mogen geen 

vuile resten achtergelaten worden in de keuken.  
- beschadigd en gebroken eetgerei te vergoeden aan de nieuwprijs. 

 

● Sorteren van vuilnis dient te gebeuren volgens de plaatselijk geldende 
voorschriften: 
- PMD wordt in de speciale blauwe zakken verzameld, het overige afval wordt in 

zwarte plastic zakken gestoken. De zakken dienen dichtgebonden te zijn.  
- Het is de bedoeling dat de huurders zelf de vuilniszakken meenemen. Per zak 

van ons wordt er een kost van 5€ aangerekend. Per vuilniszak die 
achtergelaten wordt, wordt er nog eens 5€ aangerekend. 

 

● Aansprakelijkheid: 
- De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal tijdens de periode 

van de verhuur en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die 
voorkomen tijdens het gebruik van de gebouwen en installaties. 

- Alle lokalen moeten proper en in goede staat achter gelaten worden. 
- Eventuele beschadigingen worden bij het eind van het verblijf gemeld aan de 

contactpersoon. 
- De verhuurder behoudt zich het recht de waarborg niet terug te betalen of 

eventuele schadevergoeding te eisen voor diefstal van materiaal of gebeurlijke 
schade aan gebouwen, meubilair, installaties of beplantingen. 

- Verbod van nachtlawaai: tussen 22u en 8 uur dient de rust van iedereen 
gerespecteerd te worden. 

 

● Indien het contract niet ingevuld en ondertekent wordt doorgestuurd, ten 
laatste 10 dagen voor het verhuur + wanneer de waarborg en huurprijs niet 
worden betaald, ten laatste 10 dagen voor het verhuur, wordt het verhuur 
geannuleerd door ons. 
 

● Bij het zelf annuleren binnen de 10 dagen voor het verhuur, wordt de 
waarborg ingetrokken. 

 

 
Handtekening Verhuurder:      Handtekening Huurder: 


