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Huurovereenkomst scoutinggebouw “De
Sjorring”
De ondergetekenden:
1. Stichting Scouting Gaanderen, gevestigd te Gaanderen,
hierna te noemen: ‘de verhuurder’
2.

Scoutinggroep / organisatie
Contactpersoon:
Straat:
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Hierna te noemen: ‘de huurder’ verklaren:
De huurder huurt van de verhuurder het clubgebouw “de
Sjorring” met toebehoren gelegen aan de Hamminkstraat 21 te
Gaanderen onder de volgende bepalingen en bedingingen:
1.

Huurperiode

2.

Van

tot en met

Verwacht tijdstip van aankomst (standaard 14.00 uur):
Verwacht tijdstip van vertrek (standaard 11.30 uur):
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2. Huurprijs
a) De huurprijs per persoon bedraagt € 6,00 per nacht. De minimumprijs per nacht is € 80,00. Het
clubgebouw is geschikt voor maximaal 40 personen.
Het aantal deelnemers inclusief leiding bedraagt:
b) De kosten voor het gebruik van gas, water, elektra en vuilafvoerkosten zijn €20,- per dag. Dit bedrag
is gebaseerd op een gemiddeld verbruik. Indien er veel meer verbruikt wordt dan gemiddeld zal dit
verrekend worden met de borg.
3. Waarborgsom
a) De huurder is verplicht een waarborgsom te storten van € 200,00. Dit bedrag wordt, nadat door of
namens de beheerder is geconstateerd dat “de Sjorring” in goede staat is achtergelaten en het
opgegeven aantal personen overeenstemt met het werkelijke aantal personen, binnen 1 maand na
afloop van de huurperiode teruggestort op uw rekening.
Uw rekeningnummer:
Ten name van:
b) Beschadigingen van en vernielingen aan de Sjorring en de inventaris worden met de waarborgsom
verrekend, evenals het aantal te weinig opgegeven personen. Is de waarborgsom niet toereikend,
dan zal het meerdere apart in rekening worden gebracht. Er wordt geen teruggave verleend als
minder personen aanwezig zijn dan is opgegeven.
4. Betaling
Huurprijs

nachten met

personen à € 6,00
Minimumprijs per nacht is €80,00

Energietoeslag

€
€

dagen à € 20,-

Waarborgsom

€
Totaalbedrag incl. waarborgsom

200,-

€

a) De huurder doet binnen twee weken na zijn ondertekening van de huurovereenkomst een aanbetaling
van 25% van het totale huurbedrag, zijnde een bedrag
van €
op rekeningnummer NL87 RABO 0115 3927 93 van de Stichting Scouting
Gaanderen te Gaanderen o.v.v. de naam van de scoutinggroep/organisatie en de huurperiode.
Indien de aanbetaling niet of niet tijdig wordt ontvangen, dan heeft de verhuurder het recht de
huurovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor teruggave van (aan)betalingen gelden de
annuleringsregels.
b) Uiterlijk acht weken voor aanvang van de huurperiode dient huurder het resterende huurbedrag te
hebben overgemaakt, zijnde een bedrag van €
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5. Annulering
a) Bij annulering wordt de waarborgsom teruggestort, eventueel onder verrekening van het verschuldigd
gebleven totale huurbedrag (excl. waarborgsom).
b) Bij annulering binnen twaalf tot acht weken voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode is de
huurder 25% van het totale huurbedrag (excl. waarborgsom) verschuldigd.
c) Bij annulering binnen acht tot vier weken voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode is de
huurder 50% van het totale huurbedrag (excl. waarborgsom) verschuldigd.
d) Bij annulering binnen vier weken voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode is de huurder het
totale huurbedrag (excl. waarborgsom) verschuldigd.
6. Algemene voorwaarden
Huurder verklaart bekend te zijn met de algemene voorwaarden van huur, welke onderdeel uitmaken
van deze huurovereenkomst.

De Stichting Scouting Gaanderen wenst u een plezierig verblijf toe in de Sjorring!
Aldus in tweevoud overeengekomen, namens
De verhuurder op

te Gaanderen, handtekening

De huurder op ________________ te Gaanderen, handtekening ___________________
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