Chiro Lippelo - Verhuurcontract
Chiro Lippelo
Broekstraat 24
2890 Lippelo
door: .................................................. (naam + handtekening)
NAAMVERENIGING: ................................................... ..................
................................. Vertegenwoordigd
door: .............................................. (naam + handtekening)
Dag van aankomst (+ vermoedelijke
uur): ...........................................................
Dag van vertrek (+vermoedelijke uur):................................(zondag
voor 13 u) Vermoedelijke aantal
personen:..................................................................
Voor de verhuur van ondergeschreven lokalen en
nutsvoorzieningen:
 Chiro Lokaal, Broekstraat 24(Parochiezaal) te Lippelo 2890 (StAmands) Het gebruik van maximaal 4 lokalen met elk een
oppervlakte van 15 a 20m2.
Het gebruik van een grote speelhal van 30m2.
 Deze lokalen worden van elkaar gescheiden door muren en
hebben aparte sleutels.
 Het gebruik van een volledig ingerichte keuken voorzien van:
- 1 elektrische oven;
- 4 keramische kookplaten;
- 1 dubbele spoelbak met warm en koud water;

- 1 microgolfoven;
- borden, bestek, glazen en tassen voor +/- 40
personen;
- enkele potten en pannen en kookgerei;
- ijskast en diepvries, die leeg moeten achtergelaten
worden bij vertrek;
- een afzuigkap;
- koffiezet;
- EHBO-kit;
- Branddekens.
 Het gebruik van een sanitaire blok met 2 toiletten en
2 douches
 Het permanente gebruik van het volledige terrein
(ong. 4500m2) voor de lokalen. Op het terrein mogen geen
voertuigen, enkel voor laden en lossen.  Er is geen toegang
voorzien in het aanpalende lokaal over de keuken. Dit is
enkel voor leiding en verantwoordelijken.  De keuken en
gang zijn voorzien van een brandblusser.  EHBO koffer.
Lijst met nuttige adressen.
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Bij aankomst zal er door een verantwoordelijke van de Chiro
Lippelo en door de huurders een beoordeling van de staat van de
lokalen en het terrein plaatsvinden zodat er later geen geschillen
kunnen ontstaan. Bij ondertekenen van dit contract gaat de
huurder er mee akkoord dat de lokalen en het terrein in propere
staat en zoals beschreven in de dit contract aan hem overhandigd
werden.

Afwijkingen moeten bij aanvang op het contract worden genoteerd
en door beide partijen worden
ondertekend. ...................................................................................
......................... ...............................................................................
............................. ...........................................................................
................................. .......................................................................
..................................... ...................................................................
........................................... Indien er beschadigingen plaatsvinden
gedurende de verblijfsperiode, dient deze bij het vertrek gemeld te
worden. Er kan dan mogelijk dan nog iets door de vingers gezien
worden. Niet gemelde schade en andere onjuistheden zullen door
middel van afhouding van de waarborg(zie verder)
gesanctioneerd worden.
De lokalen en het terrein dienen bij het verlaten in hun
oorspronkelijke staat achtergelaten te worden. Alle gebruikte
lokalen dienen netjes gekuist te worden. Extra aandacht voor de
keuken en het sanitair. Dit zal streng gecontroleerd worden!
Waarborg : Als waarborg vragen wij 200 EUR. Deze dien je over
te schrijven op het volgende rekeningnummer:

BE07 7310 1352 1266.
Bij aankomst zal met schriftelijke overeenkomst de waarborg
overgebracht worden en deze wordt na controle op zondag terug
gegeven.GEEN BORG = GEEN TOEGANG TOT DE LOKALEN.
Wordt er na een verhuurperiode eventuele schade opgemerkt? Zo
kan Chiro Lippelo de waarborg van 200 EUR houden. Indien er
geen schade wordt opgemerkt dan storten we de waarborg tegen
het volgende weekend terug.

Brandblussers: Gelieve de brandblussers heel te houden. Indien
deze gebruikt zijn voor andere doeleinden dan branden te blussen
rekenen wij 150EUR per stuk aan.
Al het glas en karton dient ook zelf weggebracht te worden!

Kosten
Als kostprijs vragen wij 5 EUR per persoon per nacht. Aantal
personen aanwezig tijdens het weekend: .................X 5 EUR
= ......... Ook vragen wij 50EUR voor de nutsvoorzieningen (water
& elektriciteit). Totaal:........................ EUR
Aan het begin van het weekend worden de sleutels overhandigd
aan de verantwoordelijke van de huurders. Na het weekend
worden de sleutels terug overhandigd aan een verantwoordelijke
van Chiro Lippelo.

Betaling
Betaling gebeurt op 7 dagen voorhand via overschrijving. Wij
vragen ook om de waarborg over te schrijven. Indien het weekend
niet doorgaat laat dit dan ten vroegste een week op voorhand
weten!
Rekeningnummer BE07 7310 1352 1266 met vermelding van je
groepsnaam en de huurperiode.

Contactgegevens van huurders:
vereniging: ..........................................
huurperiode: ..........................................
verantwoordelijke: ..........................................
adres: .......................................... ...................................
.......
gsm: ..........................................mail: .............................
...............................
rekeningnummer ............................................................
op naam van: .............................................................
BRENG DIT DOCUMENT TWEE KEER AFGEDRUKT
EN INGEVULD MEE!
Voor akkoord,
(datum + handtekening verantwoordelijke)
Chiro Lippelo is niet verantwoordelijk voor ongevallen door eender welke vorm
van onjuist gebruik van verhuurd materiaal. Tevens zijn ook alle aanrakingen met
gerechtelijke instanties door baldadigheden van eender welke vorm gedurende
de verhuurperiode alle voor rekening van de huurder.
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