HUUROVEREENKOMST
Deze overeenkomst dient voor de aangegeven datum ondertekend afgegeven te worden in de speeltuin,
Tesselschadestraat 10 of bij J. Stroomberg, Erasmusplein 11, 3351 GG Papendrecht, 06-39771785
Naam huurder: _______________________________________________________
Adres

: _______________________________________________________

Telefoon

: _______________________________________________________

Rekeningnr. : _______________________________________________________
Datum huur : _______________________________________________________
Tijd
Activiteit

: Van _________________ tot ___________________
:

O Kinderfeestje
O Vergadering
O Overig, nl. __________________________________________

Aantal personen:
Er wordt een borg van € 50,00 gevraagd, welke wordt teruggestort op de bankrekening van de
huurder na controle van het gebouw. In geval van schade wordt het bedrag verminderd met het
schadebedrag. In geval van niet schoon/ opgeruimd achterlaten van het gebouw wordt er € 17,50 in
mindering gebracht.
Huurprijs:

€

De huur is pas definitief als de huurprijs incl. borg ad € 50,00 is ontvangen op Rabobank-rekeningnummer
NL28RABO0148913369 t.n.v. Speeltuinvereniging De Wip-Wap onder vermelding van naam en datum.
Alleen na betaling van de huurprijs, incl. borg, wordt de sleutel afgegeven.
Annulering zonder kosten is mogelijk tot 3 weken voor de huurdatum, daarna is 15% (twee weken) resp. 25%
(één week) verschuldigd. Bij extreme redenen beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt in tweevoud.

Handtekening huurder

Datum: ……………................

: ......................................................................................

Handtekening verhuurder: ………………………………………………………..
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De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

De ouders en/of verzorgers blijven te allen
tijde verantwoordelijk voor de kinderen, ook
al is de speeltuin normaal open.
De huurder is verplicht ervoor zorg te
dragen, dat noch hij, noch zijn gasten,
overlast aan gebruikers en/of bewoners van
naburige percelen en overige gebruikers van
de speeltuin zal veroorzaken.
De huurder zal het gehuurde
overeenkomstig de afgesproken
bestemming gebruiken.
Het is de huurder niet toegestaan huisdieren
in het gebouw of in de speeltuin toe te laten.
Het is niet toegestaan in het gebouw zowel
als in de speeltuin te roken.
De speeltuin blijft, tijdens de normale
openingstijden van de speeltuin,
toegankelijk voor andere bezoekers.
De huurder is verplicht om eventuele schade
aan het gebouw en/of de inventaris te
melden en te vergoeden.
Het is niet toegestaan om muziek te
maken/die buiten het gebouw te horen is, Dit
i.v.m. overlast voor de omwonenden.
Het is niet toegestaan te voetballen in de
speeltuin. Dit i.v.m. overlast voor de
omwonenden.
Het is niet toegestaan de verlichting of
anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
In de huur is water en elektriciteit
inbegrepen. Tijdens het winterseizoen (1
november t/m 31 maart) wordt er een
toeslag voor verwarming gerekend ad
€ 5,00/uur.
Eten en drinken mag zelf worden
meegenomen en genuttigd. In de speeltuin
aanwezige versnaperingen kunnen tegen de
geldende prijzen gekocht worden.
Het nuttigen van alcoholische dranken,
buiten de zaal, is tijdens de normale
openingstijden van de speeltuin niet
toegestaan.
Open vuur (incl. barbecue) in het gebouw is
verboden. Buiten de normale openingstijden
van de speeltuin mag, op de bestrating, wel
gebarbecued worden.
Het is niet toegestaan te graven en te
spitten, m.u.v. de zandbak.
Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te
allen tijde worden vrijgehouden.
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

Het in het gebouw aanwezige meubilair
a. mag alleen met toestemming van
verhuurder verplaatst worden en
dient te allen tijde in de
oorspronkelijke opstelling
achtergelaten te worden.
b. Alleen de aanwezige oranje
stoelen mogen buiten geplaatst
worden op de bestrating, niet in
het gras. Wel dienen de stoelen
na afloop schoongemaakt te
worden.
c. Versieringen mogen alleen aan de
daarvoor aanwezige (rode)
haakjes bevestigd worden. Er
mag geen plakband gebruikt
worden en de aanwezige
vlaggetjeslijnen moeten blijven
hangen
d. Buiten mag versiering
aangebracht worden op het terras
onder de bomen, dit moet na
afloop weer verwijderd worden.
e. Schade aan het meubilair, door
verkeerd gebruik, wordt in
rekening gebracht bij de huurder.
Na het gebruik van de speeltuin is de
huurder verplicht:
a. het gehuurde schoon achter te
laten, dit geldt ook voor toiletten
en keuken.
b. het afval te verzamelen en in de
daarvoor bestemde container te
doen
c. alle lichten uit te doen. De
verlichting in de toiletten en het
halletje werkt op een bewegings/lichtmelder. Dit gaat vanzelf uit.
Het is de huurder en/of zijn gasten niet
toegestaan voertuigen te parkeren in de
Tesselschadestraat en in de speeltuin.
Bij overtreding van deze voorwaarden volgt
verwijdering van het terrein en uitsluiting van
huur, zonder recht van restitutie.
Bij onenigheid tussen huurder en
contactpersoon van de speeltuinvereniging
beslist het bestuur van S.V. de Wip-Wap.
Deze beslissing is bindend.
Nadat de overeenkomst is ondertekend
heeft de huurder recht op het gehuurde
zoals dit in dit contract is overeengekomen.

