
Huurovereenkomst lokalen Chiro Spirit Heverlee (weekend) 

Overeenkomst gesloten tussen CHIRO SPIRIT HEVERLEE, vertegenwoordigd door ………………………………………., hierna 

verhuurder genoemd, en ………………………..., vertegenwoordigd door ………………………, hierna huurder genoemd. 

A. Verbintenissen ten laste van de verhuurder 

De verhuurder verbindt zich ertoe gedurende de periode van …………… ter beschikking te stellen van de huurder:  

i. Lokalen en terrein 

a. één sanitaire ruimte (met douches en wc’s) 

b. één slaaplokaal 

c. één keuken met aangrenzende eetruimte 

d. het aanwezige materieel aangegeven in een inventaris 

e. terrein met kampvuurplaats 

Alle lokalen en terreinen zullen op de dag van aankomst in goede en nette staat ter beschikking van de 

groep gesteld worden.  

Verhuurder en huurder gaan bij aanvang van de huurperiode na of het aanwezige materieel 

overeenkomt met de inventaris. 

ii. Water, elektriciteit en verwarming 

Beginstand water:……………………………………………………….. 

                      gas:…………………………………………………………. 

                      Elektriciteit:…………………………………………..... 

Eindstand water:……………………………………………………….. 

                      gas:…………………………………………………………. 

                      Elektriciteit:…………………………………………..... 

 

Verschil     water:……………………………………………………….. x …………. 

                      gas:…………………………………………………………. x…………… 

                      Elektriciteit:…………………………………………..... x……………. 

Totaal: …………………………………………. 

 

 

 

 

Dit alles tegen een forfaitaire prijs van €220, te storten uiterlijk één week voor aanvang van de verblijfsperiode op 

BE12 7360 4043 2492. 

 

 



B. Verbintenissen ten laste van de huurder 

De huurder verbindt zich ertoe: 

i. De vermelde lokalen en terreinen en het bijhorende materieel te huren van …………. tot …………….. 

ii. De aankomst bepaald op ……………. en het vertrek bepaald op ……………… te respecteren. 

iii. Een verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en het materieel. 

iv. De lokalen en terreinen bij het vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de 

verblijfsperiode bevonden. 

v. De schade door haar leden aangebracht te vergoeden.  

vi. Zich te houden aan het huishoudelijk reglement, dat overlopen wordt aan het begin van de 

verhuurperiode.  

vii. Een waarborgsom van €180 te betalen, te storten uiterlijk één week na reservatie van de verblijfsperiode 

op BE12 7360 4043 2492. 

viii. Een forfaitaire prijs van €220 te betalen, te storten uiterlijk één week voor aanvang van de 

verblijfsperiode op BE12 7360 4043 2492. 

 

C. Niet-nakoming door verhuurder 

Indien de verhuurder zijn verplichtingen op een kennelijk ernstige wijze schendt, heeft de huurder het recht om de 

gestorte waarborgsom terug te vorderen samen met de betaalde prijs. 

 

D. Niet-nakoming door huurder 

Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt: 

i. Opzeg dient uiterlijk één maand voor de aanvang van de verblijfsperiode te geschieden. Bij opzegging 

later dan één maand voor de aanvang van de verblijfsperiode zal de helft van de prijs (€60) als 

vergoeding worden afgetrokken van de betaalde waarborg. 

ii. Bij schade zal de huurder alle kosten moeten vergoeden. 

Deze overeenkomst wordt van kracht zodra de waarborgsom gestort is. 

DATUM: 

HANDTEKENING + NAAM EN ADRES:  

Verhuurder     Huurder 


