Contactadres:  	Stef Gysen	    	lokaal:  O.L.V. Scouts en Gidsen Bree (L1201G) 
		Siemenstraat 15			Witte Torenstraat z/n	
		3960  Bree			 3960 Bree
					 Rek. Nr.: 

Huurovereenkomst 

Verhuurder:  VVKSM O.L.V. Bree (L1201G)
Huurder: (invullen in drukletters aub) 

Groep: 		…………………………………………………………………………..
Plaats: 		…………………………………………………………………………..

Verantwoordelijke: (meerderjarig, bij voorkeur ouder dan 21 jaar)

Naam en voornaam:  	…………………………………………………………………………..
Straatnaam en nr.: 	…………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:	…………………………………………………………………………..
Telefoon:		…………………………………………………………………………..
E-mailadres:		…………………………………………………………………………..
Geboortedatum:		…………………………………………………………………………..
Groepsrekeningnummer	…………………………………………………………………………..

Huurder en verhuurder zijn het volgende overeengekomen:

1.	De verhuurder stelt …… lokalen, één sanitaire blok, de keuken en het terrein ter beschikking van de huurder, voor de periode van ………………………, vanaf 14uur tot en met ……………………………., tot 12 uur. En dit voor ……….. personen. (Verder wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: ………………………………………………………………………)
2.	De huurder betaalt een vergoeding van € 3,00 per nacht per persoon met een minimum van €100 per nacht voor kampen en €50 per nacht voor weekendjes. De nutskosten (water, gas en elektriciteit) worden verrekend aan een forfaitair bedrag van € 30,00 per nacht (€20 voor groepen met minder dan 30 personen). 
3.	De huurder stort een waarborg van € 250,00 binnen de 14 dagen na ondertekenen van de huurovereenkomst op bovenstaand rekeningnummer. Bij deze overschrijving vermeldt de huurder: naam groep, waarborg en startdatum verblijf. Dit bedrag zal gebruikt worden om eventuele schade aangebracht aan het lokaal of het aanwezig materiaal te betalen. Het bedrag overblijvend na afrekening zal binnen de 14 dagen na de huur teruggestort worden. (dit bedrag geld niet als voorschot op de huur)
4.	De eigenlijke huurprijs wordt op het einde van het verblijf betaald, bij voorkeur contant of voor het eigenlijke verblijf storten.
5.	De huurder verklaart voor zichzelf en zijn medewerkers het huishoudelijk reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangen heeft, zonder enig voorbehoud te aanvaarden en er zich aan te onderwerpen. Hij verklaart tevens de gebouwen en het terrein te kennen en te aanvaarden in de staat waarin zij zich bevinden, alsook uitdrukkelijk af te zien van elk verhaal tegenover de juridische verantwoordelijken, wanneer er zich gebeurlijke ongevallen zouden voordoen toe te schrijven aan deze staat. Tevens verbindt de huurder zich ertoe alle deelnemers en zijn materiaal te laten verzekeren tegen ongevallen en risico’s verbonden aan het verblijf en de verplaatsingen.
6.	De borg is geen voorschot en wordt binnen de vijf werkdagen terug overgeschreven.

Gedaan te Bree, in twee exemplaren 

Voor de huurder: 					Voor de verhuurder:
datum en handtekening huurder	:			datum en handtekening verhuurder

