Chiro Heilig Hart Zottegem
Kasteelstraat 30
9620 Zottegem
Huurcontract
tussen Chiro Heilig Hart Zottegem verantwoordelijke
Naam: ………………………………………………
( tel.: ……………………………………………
en ondergetekende (verantwoordelijke van de groep)
Naam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
………………………………………………………….
( tel.: ……………………………………………
De huurder (gegevens van de groep)
Naam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
………………………………………………………….
( tel.: ……………………………………………

Prijs en periode
De prijs bedraagt €3,5 per persoon per nacht
(aantal personen) (aantal nachten)
………… × ………… × € 3,5 =.€………….
De prijs voor de electriciteit bedraagt per KWh voor het dagtarief € 0,40. En het
nachttarief is € 0,30.
Eindstand dagteller ……………….
Beginstand dagteller -……………..
=……………… × € 0,40= €……..
Eindstand nachtteller ………………
Beginstand nachtteller -…………….
=………………. × €0,30 = €………
De prijs voor de gas bedraagt per m³ gas € 1,4
Eindstand gasteller ………………m³
Beginstand gasteller -……………m³
=…………m³ × € 1,4 = €………
Voor het water, het verbruik van de gas in de keuken en jullie afval wordt er een
forfaitair bedrag van € 25 aangerekend.

Datum en uur van de aankomst ……./……./………… : …… u
Datum en uur van het vertrek ……./……./………… : …… u

Waarborg en schade
De waarborg bedraagt €250: €200 daarvan is als wijze van
voorschot/bevestiging gestort op het rekeningnummer BE83 7370 0314 9715.
Contant dient er dus nog €50 te worden overhandigd.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, ongevallen of diefstal.
Bij breuk of beschadiging wordt de waarborg volledig ingehouden indien de
herstellingskosten de waarborg niet overtreffen zal de rest van het bedrag op het
volgende rekeningnummer worden overgemaakt: ……- …………………
Het volledige gras terrein staat ter uwe beschikking, net zoals de lokalen met
uitzondering van het materialenlokaal en het leidinglokaal aan het einde van het
grasterrein en de kapel.

Veiligheid en preventie
De oprit moet te allen tijde vrijgehouden worden voor interventievoertuigen.
De radiatoren mogen niet afgedekt worden en er moet voldoende tussenruimte
gehouden worden tussen meubels of ander materiaal.
Het is verboden op het terrein een kampvuur te houden, dit kan leiden tot een
sanctie van 400€.
Roken is verboden in de lokalen.

Geluidsoverlast
Gelieve de nachtrust van de buren te respecteren. Bij klachten worden de lokalen
ontruimd en wordt de borg niet terugbetaald.

Verantwoordelijken verhuur lokalen:
Lisa (0471 04 78 24), Barbara (0477 04 77 38) en Kenny (0478 63 34 54)

Hoofdleiding:
Marlies Petrus
(

0495/63.23.25

Hannes Meulenyzer
( 0493/14.15.08

Wij wensen u een prettig verblijf.
Naam en handtekening
van de huurder

Naam en handtekening
van de verhuurder

Chiro Heilig Hart Zottegem
Kasteelstraat 30
9620 Zottegem
Huurreglement
Ik ondergetekende, …………………………………………………………………………..,
verantwoordelijke van de groep …………………………………………….……….., verklaar
hierbij het onderstaande reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.

Aankomst/vertrek
· Respecteer de vertrek- en aankomsturen voor een vlotte werking te garanderen.
· De lokalen moeten ten laatste om 12 uur opgeruimd zijn en zich in de
oorspronkelijke staat bevinden

Veiligheid
· Binnen de lokalen geldt steeds een rookverbod. Buiten mag steeds gerookt
worden, maar de peuken dienen wel opgeruimd te worden
· De oprit moet te allen tijde vrijgehouden worden voor de brandveiligheid
· De elektrische vuurtjes mogen niet afgedekt worden en moeten op een veilige
afstand blijven van het meubilair.
· Het is niet toegelaten een kampvuur te maken op het terrein. Bij het niet
nakomen wordt een bedrag van 400€ aangerekend

Lokalen
· Als huurder heb je vrije toegang tot de keuken, de sanitaire voorzieningen, de
lokalen in het hoofdgebouw en het grasterrein achteraan.
· De kapel, het materiaal- en leidingslokaal en kasten die zijn afgesloten, zijn niet
toegankelijk voor de huurder.
· De lokalen zijn gelegen midden in het centrum en dus zeker geen fuif zaal.
Respecteer vanaf 22u de nachtrust van uw buren en houd uw activiteiten
binnenhuizen. Beperk ook het volume.
Bij klachten worden de lokalen ontruimd en wordt de waarborg ingehouden.

Elektriciteit
· De verwarming gebeurt met aardgas vuurtjes.
· Bij overmatig gebruik van verwarming en andere elektrische toestellen (friteuse,
geluidsinstallaties,…) kan het elektriciteitsnet overbelast geraken en uitvallen.
Beperk in zo’n geval uw gebruik.

Opkuis
De lokalen worden geveegd en gedweild
De toiletten worden gekuist en aangevuld
Het terrein buiten wordt opgeruimd
Meubilair en andere materiaal worden terug op de oorspronkelijke plaats geplaatst
De frigo wordt leeggehaald en gekuist
Afval dient niet gesorteerd te worden. Enkel glas moet in een aparte bak. De rest
mag allemaal in de vuilzakken die voorhanden zijn in de lokalen. Indien vol,
moeten deze volledig dichtgeplakt worden.
· Respecteer het gebouw en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het
schoonmaken en netjes houden van het lokaal en materiaal. Indien dit niet
grondig gebeurd zal een supplementaire kost worden aangerekend van 20€ per
uur.
·
·
·
·
·
·

Inventaris
-

De verhuurder

De huurder

Chiro Heilig Hart Zottegem
Kasteelstraat 30
9620 Zottegem
Nuttige nummers en adressen
Medische noodnummers
Antigifcentrum

070 245 245

Brandwondencentrum

09 240 34 90

Dokter van wacht algemeen oproepnummer

09 361 81 61

Apotheker van wacht algemeen oproepnummer

0900 10 500

Ziekenhuis
AZ Sint Elisabeth Zottegem
Godveerdegemstraat 69
9620 zottegem
09 364 81 11

Andere noodnummers
Ambulance en brandweer

100

Federale politie

101

Algemeen noodnummer

112

