
  
 
GEBRUIKSOVEREENKOMST 
 

Gesloten tussen:   
 
De verhuurder: VZW ’t Lokaal, Chiro Scherpenheuvel 

  
 

   
De huurder: Naam vereniging:  
 Naam meerderjarige verantwoordelijke: ……………………………… 
 Adres verantwoordelijke: ………………………….……………………….. 

…………………………………………………… 
 Telefoonnummer: …………………………………………………… 

 
 
Activiteit: ……………………   

Aantal deelnemers: …………… Leeftijd deelnemers: …………………….……… 

Aantal begeleiders: …………………   

 

Periode 

Van …………………………………………………., om …………..uur.   (vanaf vrijdag 19u) 

Tot ………………………………………………….., om  …………..uur  (tot max zondag tot 12u) 

 
Deze overeenkomst werd opgemaakt in 2 exemplaren en wordt van kracht van zodra de waarborg 
betaald is.  
 
Ondergetekenden verklaren akkoord te zijn met de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en de 
afspraken in het huishoudelijk reglement.  
 
Handtekening verhuurder                                                                           Handtekening huurder 
 
……………………………………                                                            ……………………………………. 
 
 
********************************************************************************************************************************************** 
Administratief luik voor verhuurder 
Waarborg  €400 gestort: ………………………………………………………………. 
Huurgeld gestort :  ……………………………………………………………….. 
Deelnemerslijst afgegeven: ………………………………………………………………... 
Schade?  Poets?  
 
 

………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………… 

  
Waarborg – onkosten schade terug te storten ……………….……………………………………………….. 
Andere …………………………………………………………………. 
  

 

LOKALEN CHIRO SCHERPENHEUVEL 
Molenstraat 54 a 
3270 Scherpenheuvel 
 
Contactpersoon: 
Willem Eyckmans 
lokaalchiroscherpenheuvel@gmail.com 
 
 



VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUI K VAN DE LOKALEN (sept 2020): 
 
Kostprijs:   
 
De gebruiksprijs bedraagt €300 voor een weekend.   Ook indien er maar 1 overnachting is tijdens een 
weekend zal steeds de minimumprijs aangerekend worden.   
 
Buiten de weekends of last-minute (1 week voor het weekend) kan er uitzonderlijk gehuurd worden voor 
1 overnachting aan €150 of voor een dag zonder overnachting aan €65. 
 
In de kostprijs is water, elektriciteit en verwarming inbegrepen.  
 
De huursom dient uiterlijk 2 weken voor het verblijf betaald te worden door overschrijving op 
rekeningnummer: IBAN: BE75 751206756651 op naam van Het Lokaal Chiro Scherpenheuvel  met 
vermelding van groepsnaam en datum.  Zonder betaling is er geen toegang tot de lokalen.  
 
 
Waarborg: 
 
De huurder zal het bedrag van de waarborg van €400 storten op dezelfde rekening, met vermelding van 
groepsnaam en datum,  binnen de 2 weken na ondertekening van het contract. Zoniet vervalt de optie 
op de desbetreffende data.   
De waarborg zal uiterlijk 2 weken na het verblijf teruggestort worden, eventueel verminderd met de 
gemaakte onkosten.  
 
 
Annulatie:  
 
Indien de huurder het verblijf annuleert tot een termijn van 2 maanden voor de verblijfdatum, wordt de 
volledige waarborg teruggestort.  Gebeurt de annulatie later, dan wordt er een administratiekost van 
€50 aangerekend.  Wanneer de annulatie minder dan 1 week voor het verblijf gebeurt, zal de minimum 
verblijfkost (€300) aangerekend worden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder (bv bij 
overmacht). 
 
 
 
VERGEET NIET OM VOLGENDE ZAKEN  MEE TE BRENGEN:  
 

- Veldbedden of luchtmatrassen (er zijn geen bedden aanwezig) 
- Keukenhanddoeken, afwasmiddel 
- Toiletpapier 
- EHBO-koffertje 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT  september 2020 
 
Onderstaand vindt u het huishoudelijk reglement bij de huur van Chirolokalen Scherpenheuvel. 
Enige overtreding van het huisreglement resulteert automatisch in het (deels) inhouden van de 
waarborg.  Wanneer de gemaakte kosten groter zijn dan de waarborg, worden deze verhaald op 
de huurders.  
 

1. Alle lokalen zullen bij aanvang van de huurperiode in goede en ordelijke staat ter beschikking 
van de huurder worden gesteld. 
 

2. De lokalen op de bovenverdieping mogen NIET gebruikt worden om te slapen owv 
brandveiligheid. De nooduitgang mag enkel in geval van echte nood gebruikt worden! 
 

3. De huurder verbindt zich er toe verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en 
materiaal, evenals de lokalen te verlaten in de toestand waarin ze zich bevonden. Alle gebruikte 
lokalen (incl. gang, toiletten en doucheruimte) dienen zorgvuldig gereinigd te worden. Bij 
onvoldoende reiniging zal hiervoor een bijkomend tarief worden aangerekend. Ook het terrein 
rond het Chiroheem dient opgeruimd te worden. Er is basis-poetsgerief aanwezig. 
 

4. Het materiaal in de keuken staat ter uwer beschikking, zolang je alles proper en netjes houdt.  
Schade aan keukenmateriaal dient gemeld te worden en indien nodig vergoed. Koelkast, oven 
en microgolfoven moeten leeggemaakt en gereinigd worden.  Friteuses mogen niet gebruikt 
worden in de lokalen.  
 

5. Afval moet gesorteerd worden in de daarvoor voorziene containers en zakken. (deze zakken 
kan je bij de verhuurder bekomen en worden op het eind van het verblijf afgerekend volgens 
verbruik). 
Glas moet in de glasbakken (op de parking naast het kerkhof). 
PMD dient correct gesorteerd te worden (zie sorteerwijzer in de inkomhal).  

 
6. Er zijn rookdetectors in het hele gebouw.  Het is verboden te roken of kaarsjes te branden.  Ook 

de open haard mag niet gebruikt worden omdat hij niet meer brandveilig is en de rook terug 
binnen in de lokalen komt.  Indien er buiten gerookt wordt moeten peukjes opgeruimd worden.  
 

7. Ook buiten is het verboden om open vuur te maken. (BBQ enkel mits toestemming brandweer)  
Onze lokalen bevinden zich in parkgebied.  Er bevinden zich enkel beschermde bomen op het 
terrein.  We vragen dan ook met aandrang om geen bomen of struiken te vernielen. 
De vijver is een siervijver en geen speelvijver. Er wordt ook niets in de vijver gegooid. 
 

8. Probeer zorgzaam om te springen met energie.  Als de verwarming aan staat sluit dan ramen 
en deuren en zet de verwarming uit wanneer u de lokalen verlaat.  
 

9. Vanaf 22u moet het buiten overal stil zijn! Er mag buiten geen gebruik gemaakt worden van 
muziekinstallaties.   
 

10. We willen onze buren geen overlast bezorgen dus vragen we jullie hen niet lastig te vallen in 
functie van een spel (bv ruiltocht,…) 
 

11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of 
persoonlijke bezittingen. Sluit bij het verlaten van het lokaal, zelfs voor eventjes, steeds de 
deuren en ramen.  
 

12. De verhuurder en de leiding van Chiro Scherpenheuvel hebben het recht op elk ogenblik de 
lokalen te betreden. 

 



13. De huurders mogen de lokalen niet gebruiken voor eetfeesten, cantussen en fuiven. Kleine feestjes in 
privékring kunnen wel als men hiervoor toestemming vraagt en rekening houdt met geluidsoverlast voor 
de buren.  
 

14. De huurder zorgt dat alle leden op de hoogte zijn van het huishoudelijk reglement. 
 
 

 
 

AANWEZIGHEIDSLIJST  PERIODE: …………………………………………… 
 
Naam vereniging: ………………………………………………………………………………………… 
Naam meerderjarige verantwoordelijke:………………………………………………………………… 
Adres verantwoordelijke: …………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………. 
 
Deelnemerslijst  
 
 Naam en voornaam leeftijd Nacht 1 

……….. 
Nacht 2 
………. 

Nacht 3 
………. 

1 Verantwoordelijke:     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
                                                                                  

LOKALEN CHIRO SCHERPENHEUVEL 
Molenstraat 54 a 
3270 Scherpenheuvel 
 
 
 


