Stichting
HUUROVEREENKOMST
Ondergetekenden
1. Stichting Scouting Niftarlake, gevestigd te Breukelen,
en
2. ________________________________, te ____________________________
contactpersoon:

_____________________

telefoon contactpersoon: _____________________
e-mail contactpersoon:

_____________________

verklaren te hebben verhuurd, respectievelijk in huur te hebben aangenomen:

Huurobject
……. Grote Zaal Troepenhuis Scouting Niftarlake, Stationsweg 63 te Breukelen.
……. Kleine Zaal Troepenhuis Scouting Niftarlake, Stationsweg 63 te Breukelen.
Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als ___________________¹ zoals
overeengekomen. (¹ Bestemming invullen zoals afgesproken)

Huurtermijn
De huurperiode gaat in op: _____________ om ____________ uur
En eindigt op ________________________ om ____________ uur

Huurprijs





Grote zaal per dagdeel
Grote zaal hele dag
Aanvullend Kleine zaal per dagdeel
Aanvullend Kleine zaal hele dag

€
€
€
€

40,00 (ochtend, middag of avond)
100,00 (ochtend, middag en avond)
10,00
25,00




Leden van Scouting Nederland
Niet Leden

€ 2,50 per persoon, per nacht
€ 3,50 per persoon, per nacht




Gebruik van de keukenkast
Gebruik internet

€ 20,00 per dag of dagdeel
€ 10,00 per dag of dagdeel



De borgsom bedraagt altijd

€ 100,00 per huurovereenkomst

50% van de huurprijs moet binnen 14 dagen na ondertekening huurcontract zijn overgemaakt.
De resterende 50% inclusief de borgsom moet 4 weken voor aanvang van de eerste huurdatum
overgemaakt zijn.
Bankrekening: NL41 INGB 0000547332 tnv Stichting Scouting Niftarlake in Breukelen

Scouting Niftarlake ● Breukelen
www.scoutingniftarlake.nl

De borgsom wordt na controle van het gebouw terug geboekt op rekening van de huurder, na de
laatste huurdatum mits:
 Geen schade aan gebouw en directe omgeving;
 Geen klachten van de omwonenden;
 Geen vermissing van eigendommen van Scouting Niftarlake;
 De uitgegeven sleutels retour zijn ontvangen.

Algemene Voorwaarden en Huisregels
Door ondertekening van deze huurovereenkomst wordt huurder geacht bekend te zijn met de
algemene voorwaarden en huisregels die horen bij deze huurovereenkomst en deze te hebben
aanvaard. Tevens vermelden wij dat de betreding van het troepenhuis door huurders alsmede alle
personen behorende bij de huurders, ten allen tijde geheel geschied op eigen risico.

Opgemaakt en ondertekend

Breukelen, datum ____________________

Verhuurder

____________________

Huurder ____________________

Verhuur coördinator:
Tom van Hattum, 06 – 5137 3069, verhuur@scoutingniftarlake.nl
EEN SCAN OF DUIDELIJKE FOTO VAN EEN ONDERTEKEND EXEMPLAAR S.V.P. E-MAILEN
naar verhuur@scoutingniftarlake.nl
of retour met de post:
T van Hattum
Karel Doormanweg 9
3621 JV Breukelen

