
  
 HUUROVEREENKOMST HK SCOUTING VOERENDAAL   

  

De ondergetekenden:   

1. Stichting Scouting Voerendaal gevestigd te Voerendaal en  

  

2. __________________________________________________________________   

 

Contactpersoon:__________________________E-mail:_______________________ 

 

Adres:______________________________________________________________ 

 

Plaats:_______________________________________________________________ 

 

Telefoon vast/mobiel:___________________________________________________ 

  

verklaren:   

De onder 1 genoemde stichting, hierna te noemen: de verhuurder, verhuurd aan de onder 2 

genoemde organisatie, hierna te noemen: de huurder, die bij deze van de verhuurder huurt:  

het HK van Scouting Voerendaal met toebehoren gelegen aan de Goswijnstraat 17 te 

Voerendaal.   

Deze overeenkomst van huur en verhuur wordt aangegaan voor € 5,00 per persoon 
per nacht voor ___________personen. 
met een minimum van 100,- per nacht  (exclusief water- en energiekosten) en onder 

de volgende bepalingen en bedingen:   

  
Artikel 1: huurprijs   

De volledige huurprijs dient voldaan te zijn bij afdracht van de sleutel na de huurperiode.    

  

Artikel 2: waarborgsom   

Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom 

van € 100,-- verschuldigd.  Binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst is de 

borgsom verschuldigd, waarmee alsdan deze overeenkomst van kracht wordt. De huursom 

dien 4 weken voor de huurdatum te worden voldaan. I te voldoen vier maanden voor 

aanvang van de huurperiode. (Iban NL24RABO01537.81.289 van Stichting Scouting 

Voerendaal, o.v.v. huur + ) NIET inbegrepen zijn afvalverwijdering. Deze kosten worden naar 

beoordeling van de verhuurder gespecificeerd in de eindafrekening. Kosten afvalverwijdering 

1,50 p/afvalzak.Na afloop van de huurperiode wordt de waarborgsom min kosten gemaakt 

door reparatie afgetrokken van de totale huurprijs.    

  

Artikel 3: huurperiode   

De huurperiode gaat in op _________dag ________, om 10.00 uur en  eindigt 

op ______dag __________, om 12.00 uur.   

  

Artikel 4: zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade   

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen 

en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter 

beschikking stellen. De huurder is verplicht op de in artikel 3 aangegeven tijd van het einde 

van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. 

Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de 

huurder zonodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of 

inventaris. Voorwerpen welke bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind 

van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor 

gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de 

schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het 

resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) 

herstellen.   



  

Artikel 5: beperking gebruik gehuurde   

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan doeleinden bekend 

gemaakt bij aanvang van de huurperiode.   

Het gehuurde zal gebruikt worden voor: Zomerkamp   

Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.  De 

huurder dient zich te houden van geluidsoverlast ná 22.00 uur.  
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Artikel 6: rechten verhuurder   

De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.   

  

Artikel 7: vrijwaring voor schade   

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, 

welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.   

  

Artikel 8: stookvergunning   

Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder te strengste 

verboden. Kampvuur dient in d daarvoor bestemde halve vaten te gebeuren op de betegelde 

ondergrond. Voor zover de gemeente bij het verlenen van de nodige toestemming aan de 

verhuurder nadere regels oplegt, is de huurder verplicht die regels stipt na te komen.   

  

Artikel 9: gebruik van gas. water, elektriciteit en telefoon   

In voormelde huurprijs is niet inbegrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en 

elektriciteit. Bij aanvang van de huurperiode wordt door zowel huurder als verhuurder de 

stand van de gas, water en elektriciteitsmeters genoteerd. Bij het aflopen van de huurperiode 

wordt de stand wederom genoteerd, gebruikt gas, water en elektriciteit worden verrekend.  Er 

is gedurende de huurperiode géén telefoon beschikbaar.   

  

Artikel 10: verzekering   

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover 

echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder 

aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade 

aansprakelijk. In het gehele gebouw geldt een rookverbod. 

  

  

Artikel 11: aanwezige verbruiksgoederen   

De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder worden verbruikt, mits aan 

het einde van de huurperiode de voorraad met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit 

wordt aangevuld op kosten van de huurder.   

  

Artikel 12: kampregels   

De door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels dienen door de huurder strikt te worden 

nageleefd.   

  

 

Artikel 13: ontbinding   

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, 

is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te 

beschouwen. Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de 

eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In geval van faillissement of van 

surseance van betaling verleend aan de huurder zijn de curator van de huurder dan wel haar 

vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.   

  



 

 

Artikel 14: Goed gedrag   

Scouting Voerendaal heeft een goed contact met omwonenden. Het HK van Scouting  

Voerendaal met toebehoren ligt dicht bij woonhuizen en is onderdeel van sportcomplex De 

Joffer. Huurder zal rekening houden met omwonenden en andere gebruikers van het 

sportcomplex. De huurder zal redelijkerwijs nagaan of activiteiten eventueel storend zouden 

kunnen zijn voor omwonenden, zulke activiteiten zullen niet worden uitgevoerd.   

  

  

Aldus in tweevoud overeengekomen te Voerendaal  op _______________(datum) 

 

 

 

 

 

  

  

___________________ en ____________________________.   

Namens de verhuurder                  Namens de huurder  

  2 


