REGIONALE VRIENDENKRING PARACOMMANDO LIMBURG
WIPSTRAAT Z/N, 3630 EISDEN – MAASMECHELEN
Belfius rekeningnummer BE15-068-2152045-30

Huurovereenkomst
Tussen enerzijds: ANPCV Regionale Vriendenkring Para-commando Limburg.
En anderzijds: naam van effectief lid/persoon:
Adres:
Datum gebruik:

Geplande openingsuren van

Reden gebruik :

tot

Schatting aantal bezoekers

Algemeen
Het verhuur van het lokaal wordt enkel toegestaan voor effectieve leden en kan geweigerd worden door
omstandigheden die ongunstig zijn voor de goede naam van de regionale Limburg. De huurder verbindt er
zich toe alle schade aan het lokaal en inboedel veroorzaakt tijdens het gebruik te vergoeden.
De huurprijs bedraagt voor de zomerperiode: € 75. (01 mei tot 30 september)
De huurprijs bedraagt voor de winterperiode: € 100. (01 oktober tot 31 april)
Deze prijzen zijn inclusief het verbruik van elektriciteit en verwarming.
Waarborg voor beide periodes is € 150, de waarborg zal terugbetaald worden na controle van het lokaal en
indien er geen schade werd aangericht. Als de schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, verbindt de
huurder er zich toe deze schade onmiddellijk en volledig te vergoeden en dit na voorlegging van de afrekening.
Aan de infrastructuur mogen geen veranderingen gedaan worden, wegnemen van kaders, inslaan nagels en
dergelijke zijn niet toegestaan. Veranderingen kunnen enkel in samenspraak met beide partijen
uitgevoerd worden.

Gebruik lokaal
Het lokaal met het beschikbaar meubilair dat gebruikt mag worden:
- Vergaderzaal: bied plaats voor ongeveer 60 personen.
- Tooggedeelte: bied plaats voor ongeveer 30 personen.
- Ingerichte keuken: alle keukentoestellen en keukengerei zoals borden en bestek mag gebruikt worden.
- Kelder: drankvoorraad ruimte.
- Buitengedeelte rondom het lokaal binnen de omheining.
- De zolder/kelder is verboden zone voor niet-Bestuursleden.
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Praktische afspraken
-

Er zal een staat van bevinding gemaakt worden voorafgaande de activiteit, het beste tijdstip hiervoor is
de woensdagavond (19uur-22uur), de sleutels van het lokaal zullen U dan overhandigd worden.
Contactpersonen: Benny Gabriëls, Ronny Szewczkowski of een andere gemachtigd clublid.

-

De huurder verbindt zich ertoe de gebruikte lokalen, keuken, toiletten, toogruimte zelf schoon te maken
en deze proper en ordelijk achter te laten. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken m.b.t.
schoonmaak zal er een som van € 50 aangerekend worden.

-

De huurder informeert zich vooraf bij de beheerder over de werking van de verlichting en verwarming.
Na de activiteit is de huurder verplicht de verwarming af te zetten, alle lichten te doven en de ramen en
deuren te sluiten en de rolluiken neer te laten.

-

Enkel de dranken van de Regionale mogen gebruikt worden, dit aan de gebruikelijke prijzen.
Afspraken om speciale dranken (bv: wijn) mee te brengen moeten op voorhand afgesproken worden.

-

Er wordt niets achter gelaten wat niet eigendom is van de club zoals:
Vuilzakken, lege flessen, meegenomen voedsel of dranken, versieringen, enz….

-

De sleutels dienen teruggebracht te worden na de activiteit conform de afspraak met beheerder.

Financiële afspraken
De huur en de waarborg worden betaald ten laatste 1 maand vóór de activiteit op volgende wijze:
- Rekeningnummer BE15-068-2152045-30 + vermelding van uw naam, huur + waarborg, datum huur.
- Ofwel contant geld bij beheerder of bestuurslid tijdens de wekelijkse opening op woensdag of vrijdag.
Deze overeenkomst wordt opgemaakt in 2 exemplaren.
Verantwoordelijk bestuurslid

De huurder

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:

Voor overgave en overname na de activiteit
Opmerkingen:
Verantwoordelijk bestuurslid

De huurder

Datum ondertekening:

Datum ondertekening:

Website: http://www.paracommandolimburg.be
Bestuur:

Benny Gabriëls, M: 0475/49 06 21 / E: bennyjeep@hotmail.com
Ronny Szewczkowski, M: 0476/949 738 / E: ronpat@pandora.be
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