Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurder
Vzw Baden Powell, scouts Sinaai – Wijnveld 251A – 9112 Sinaai
Vertegenwoordigd door:
O
O

Kastor De Neve
An Verschelden

kastor@scoutssinaai.be 0468/11.0547 (tijdens het schooljaar)
anverschelden@telenet.be
(zomerverhuur: juli & augustus)

en

Huurder
Naam van de groep . ...............................................................................................
Naam & voornaam (verantwoordelijke) ....................................................................
Adres. ....................................................................................................................
Gemeente ...............................................................................................................
Telefoon (verantwoordelijke) ....................................................................................
E-mail (verantwoordelijke) …………………………………………………………………………

Art. 1: Huurder en verhuurder
De verhuurder stelt:
❖
3 lokalen
❖
1 sanitair gedeelte met toiletten, wasbakken en douches
❖
1 ingerichte keuken + aangrenzend lokaal
(keuken: met daarin aanwezig materiaal waarvan inventaris en beschrijving in bijlage)
ter beschikking aan de huurder.
Het lokaal ligt in een openbaar bos met speelterrein.
De huurder zal in de lokalen verblijven tijdens de periode:

Van ………/…….. / 20……. tot ………/…….. / 20…….,
dus in totaal ............. nachten.
Het aantal personen dat zal gebruik maken tijdens de huurtijd werd vastgelegd op
………… personen.

Dit zijn zowel gewone leden van de groep, als leiding en eventueel kookpersoneel.

Uur van aankomst: …………. uur

Art. 2: De huurprijs
De basisprijs is vastgesteld op € 3.50 per persoon en per nacht,
met een minimum van €100 per nacht.
❖
❖
❖
❖

Verenigingen die niet erkend zijn als Vlaams Jeugdwerk betalen een supplement van €
1.50 per persoon bovenop de basisprijs.
Bovendien kunnen de verenigingen die erkend zijn als Vlaams Jeugdwerk, 2
kalenderjaren vooruit boeken, andere groepen slechts 1 kalenderjaar.
Bij verhuur tijdens het schooljaar (weekend): Betaling van de basishuurprijs zal
gebeuren tijdens de verblijfsperiode.
Bij zomerverhuur (kamp):
Betaling van de basishuurprijs gebeurt 2 weken
voorafgaand aan het kamp.
Het verbruik van elektriciteit, gas en water zijn niet in de basisprijs inbegrepen. Ze
worden na het kamp afgetrokken van de huurwaarborg.

Art. 3: Waarborg
De borgsom bedraagt:
€250 voor een weekend (tijdens het schooljaar)
€500 voor een kamp (tijdens de zomervakantie)
Deze wordt:
! bij een weekend: minstens 14 dagen voor aankomst gestort op rek.nr.

BE54 7340 5068

1697op naam van Scouts en gidsen Vlaanderen Sint-Franciscus Sinaai, met vermelding van
de periode en naam van de groep.
! bij een kamp: moet het bedrag ten hoogste 14 dagen na het ontvangen van een
ondertekend contract gestort worden op rek.nr. BE78-0682-3394-0886 op naam van
vzw Baden Powell, met vermelding van de periode en naam van de groep.

❖
❖

Bij niet betaling van deze waarborgsom vervalt onderhavige huurovereenkomst.
Bij laattijdige annulatie van het verblijf ( minder dan 3 dagen voor de effectieve start
van het verblijf) zal er een kost van € 50 aangerekend worden, dit wordt dan verrekend
met de waarborg alvorens deze wordt teruggestort.

Art. 4: Aansprakelijkheid
Alle verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid bij ongevallen en diefstal ligt bij de huurder,
behoudens verborgen gebreken. Ook voor brand is de huurder aansprakelijk.

Art. 5: Afspraken
1)

De door U te gebruiken lokalen zullen U door de lokalenverantwoordelijke worden
toegewezen. Het leiderslokaal en de materiaallokalen zijn niet toegankelijk.

2)

Bij weekendverhuur: De lokalen worden op zondag om stipt 12 uur verlaten waarna
controle en afrekening plaatsvindt.

3)

De lokalen en het bos worden netjes achtergelaten. Op het terrein worden vuil en
papiertjes opgeraapt. Alle gebruikte lokalen dienen te worden gekuist. Indien na de
controle van de verhuurverantwoordelijke niet voldaan is aan de voorop gestelde
eisen zal er een kost worden aangerekend van € 50 die met de waarborg verrekend
zal worden. Dit staat dus los van de eventuele schade aangebracht aan gebouwen en
infrastructuur. Emmers, borstels, aftrekkers e.d. worden ter beschikking gesteld.
Kuisproducten dienen meegebracht te worden, evenals WC-papier.

4)

De terreinen zijn niet toegankelijk voor voertuigen. Niet-naleving van deze afspraak kan
leiden tot een sanctie van €25, die integraal van de waarborg wordt afgehouden.

5)

Bij plaatselijk politiereglement is het strikt verboden van een open vuur of kampvuur te
maken op onze terreinen.

6)

Afval dient te worden gesorteerd in de volgende fracties:
→ PMD (blauwe vuilniszakken Stad Sint-Niklaas)
→ GFT afval
→ restafval (grijze vuilniszakken, verzamelen in container)
→ glas
→ papier & karton
De daartoe bestemde bakken vindt u onder het aanrecht in de keuken.
Vuilniszakken (grijs en blauw) en papier worden vooraan in de daarvoor voorziene
uitsparing geplaatst.
Vuilniszakken worden verzameld aan de container, ophaling tweewekelijks
Op het einde van het verblijf dient het glas te worden weggebracht naar de
glasbak, gesitueerd aan het station van Sinaai.

7)

Leiding en leden hebben steeds toegang tot de terreinen en de lokalen. Dit echter in
beperkte mate en zonder de huurders te storen.

8)

Al onze lokalen zijn voorzien van verwarming. In het grote lokaal hangen radiators en in
de kleine lokalen wordt er verwarmd met vloerverwarming.

9)

Zowel aan de elektrische als aan de gasinstallaties en -leidingen mogen in geen geval
wijzigingen aangebracht worden. Bij vragen omtrent of problemen met deze installaties,
verwittig onze lokalenverantwoordelijke.

10) De relatie met de buren is er één van wederzijdse verstandhouding. Zij zijn echter
bijzonder strikt wat betreft nachtlawaai. (vanaf 22 uur) Eventuele klachten en daaruit
voortvloeiende gevolgen vallen onder de verantwoordelijkheden van de huurder. De
lokalen zijn dan ook niet geschikt voor fuiven en feesten!
Bij opzettelijk veroorzaken van schade of vandalisme zal steeds klacht neergelegd
worden en proces verbaal opgemaakt worden ten laste van de hoger vermelde
verantwoordelijke van de huurders.
11) Alle op het terrein en in de lokalen verblijvende gasten worden verondersteld omtrent
deze afspraken ingelicht te zijn en deze na te leven.
12) Op het vooraf afgesproken uur komt iemand de sleutels brengen en geeft een korte
rondleiding met eventuele tips in de lokalen. Dit is ook een controle van de ter
beschikking. gestelde lokalen en materialen. Eventuele gebreken of anomalieën bij
aankomst dienen onmiddellijk aan de lokalenverantwoordelijke of zijn plaatsvervanger
gemeld te worden. Dit om zowel de veiligheid van de huurders te garanderen alsook
discussies achteraf over herstellingen etc. Ook wordt het vertrekuur afgesproken (voor
12 uur!), wanneer dan ook de sleutels terug afgeleverd worden.

13) De lokalen worden niet verhuurd voor het organiseren van leidingweekends.

OPMERKINGEN

Er werd uitgebreid kennis genomen van de gehele inhoud van het contract. De groep die de
huur aangaat, gaat akkoord met het volledige contract na het volledig doorlezen en
begrepen te hebben. De verantwoordelijke, ondergetekende, is meerderjarig en bij volle
verstand.
De Verhuurder VZW Baden Powell

De Huurder
Tekenen met naam en voorafgegaan door
de vermelding‘gelezen en goedgekeurd’.

Gedaan te Sinaai, de .......... / ………. / 20 ……….

AFREKENING
VERBLIJF

VERBRUIK
GAS

_________ personen x € 3.50 x _________ overnachtingen

Meterstand Meterstand Verbruik
begin
einde

Prijs per
eenheid
€ 0,85

ELEKTRICITEIT

€ 0,35

WATER

€ 5,5

BLAUWE
VUILZAK
GRIJZE
VUILZAK
ANDERE

€ 0,5

ALGEMEEN TOTAAL

€5

€

= ………..

