Huurovereenkomst kantine speeltuin Dennenoord
Verhuurder: Jos Huygens

014 866 869 -

naam………………………………
Factuur adres
straat………………………………
Geeente………………. …………. ..
Tel / gsm…………………………..
Aard van de activiteit……………………….
Datum activiteit………………………….

0493 198920

Aantal verwachte gasten…………

0 Huurprijs kleine zaal bedraagt 107€ , 50 Pers (huurprijs is exclusief btw,Kan index aanpassing)
0 Huurprijs kantinne bedraagt 133€ , 100pers (Huurprijs is exclusief btw,Kan index aanpassing)
0 Waarborg storten na ondertekening bedraagt €25
Alle dranken , koffie wijn en Cava dienen van de vzw afgenomen te worden.
Bij inbreuk verlaten gebouw
Factuur 30 dagen na huur datum te betalen
* Aandacht punten voor de activiteit
Alle dranken worden aangeboden in flesjes,
Als er muziek word gespeeld is de huurder verplicht billijke vergoeding en SABAM aan te vragen,
in orde te brengen en zelf te betalen.
*aandachtpunten na de activiteit
Glazen afgewassen en afgedroogd in de rekken plaatsen.
Geen glazen meenemen in de speeltuin (Gevaar voor de veiligheid)
Tafels dienen afgekuist te worden. Alle ophang resten verwijderen (plakband touw)
Keuken moet gekuist worden, en het gebruikte materiaal afgewassen Het grof vuil opruimen.
De zaal en wc moet proper , opgeruimd en uitgekeerd zijn Je mag max. 2 gevulde vuilzakken
achterlaten. De rest meenemen, of je moet 15€ per vuilzak boete betalen
Leeggoed sorteren, verlichting uit en buitendeuren op slot . sleutel in brievenbus, of volgens afspraak
De huurder dient er voor te zorgen dat er geen glas of vuil in de speeltuin achtergelaten wordt.
Inbreuken op één van deze punten worden verrekend aan 15€ per inbreuk.
De vzw. kan noch voor ongevallen of schade toegebracht op het hele domein door of aan de huurder of
derden, noch voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen van de huurder
aansprakelijk worden gesteld.
Opgemaakt te Laakdal op datum van ……………….in tweevoud
Elke partij verklaart een contract overeenkomst te hebben ontvangen
Gelezen en goedgekeurd
Handtekening verhuurder
………………………….

handtekening huurder
………………………..

