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HUUR –CONTRACT   GROTE+KLEINE ZAAL- Weekend 
 
Naam: …………………………………………………………….…………………   
Datum: …………………….….. 
Adres: ………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………. 
 

Regels en afspraken: Na betaling van de totale huurkosten wordt het contract 
getekend door beide partijen. 

• De kosten van de huur Grote zaal is € 400,00, Kleine zaal is  € 250,00 - korting € 50=€ 600,00 
• Daarnaast betaalt u  € 200,00 borg. 

• In verband met duidelijke afspraken ontvangt u de borg 3 dagen na het feest. 
• U kunt vanaf  17:00 t/m 23:00 uur de zaal reserveren / of in overleg andere tijd stippen. 
• Wilt u eerder dan de afgesproken tijd in de zaal? Dat kost extra  € 25,00 per uur. 

• Wilt u een uur langer dan 23:00 uur (tot en met 00:00 uur)? Dat kost €50,00 extra 

• De muziek mag aan tot en met 22:00 uur, Na 22:00 uur moet de muziek  zachter  

i.v.m. geluidsoverlast voor de buren. Controle decibelmeter.  

• Tijdens het afspelen van muziek MOET de nooduitgang dicht blijven i.v.m. geluidsoverlast 

• 00.00 uur MOET u de ruimte schoon  hebben opgeleverd en het pand  hebben verlaten. 
• Mocht u zich niet kunnen houden aan de aangegeven tijd, dan zijn wij genoodzaakt om  

€ 50,00 in te houden van de borg 

• Ter bevestiging van de zaal betaalt u de borg. Mocht het feest uiteindelijk niet doorgaan dat 

is uw eigen risico. De borg houden we in (omdat we deze dag niet meer kunnen verhuren). 

• U dient binnen 2 weken voor aanvang van het feest, het overige bedrag te betalen. Is dit niet 

het geval? Dan gaat de afspraak niet door. U krijgt uw € 200,00 borg,  NIET terug 

• Graag 1 contactpersoon vanuit de huurder, dit voorkomt verwarring met de beheerster. 
• Bij aanvang van het feest vindt er samen met de beheerster een inspectieronde  plaats van 

de gehuurde ruimte(s) 

• Na gebruik vindt er weer een inspectieronde plaats van de gehuurde ruimte(s) 

• Gelieve een kopie of foto het contract op de gehuurde dag bij u te hebben. 

• I.v.m. de brandveiligheid mogen er niet meer dan 105 personen (grote zaal) en 50 personen 

(kleine zaal) in de ruimte aanwezig zijn. De huurder is hiervoor aansprakelijk.  

• Er mag geen confetti gebruikt worden  in de zaal! Ook niet in ballonnen.   

• In de zaal mag NIET GEROOKT WORDEN! Roken moet buiten (op het terrein).    
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• Bij schade/ontvreemding van spullen wordt er gedeeltelijk of geheel de borg ingehouden 

Zijn de kosten hoger dan de borg (€200,00), dan zijn de overige kosten voor de huurder. 

• De huurder moet de schade zelf herstellen of door ons geregelde intern bedrijf. 

● Als u de schoonmaak door ons wil laten doen? DAT KAN, de kosten hiervoor zijn € 50,00.  

• ALLE RUIMTES DIE GEBRUIKT ZIJN, MOETEN WEER SCHOON/GEDWEILD 

OPGELEVERD WORDEN ZOALS BIJ AANVANG. DIT  ZIJN O.A.: 

- DE VERHUURDE ZAAL 

- DE KEUKEN (koffieapparaat, gasstel, vaatwasmachine en ovens) 

- DE TOILETTEN 

- DE GANG 

 - TAFELS EN STOELEN TERUG OP DE PLEK  

WORDT ER NIET VOLDAAN AAN DE AFSPRAKEN, DAN  ZIJN WIJ GENOODZAAKT  €50.00 

IN TE HOUDEN VAN DE BORG! 

• De keukenspullen mogen gebruikt worden, mits deze ook weer schoon en netjes worden 

achtergelaten. 

● Bij de achterdeur van de keuken staat buiten een container.  

Hier kunt u de vuilniszakken in doen. De vuilniszakken moeten worden dichtgeknoopt.  

Er mogen geen zakken buiten de container zijn. Dozen moeten worden plat gemaakt! 

 De deur van de hoofdingang moet dicht blijven i.v.m. geluidsoverlast  

• De nooduitgang dient als nooduitgang gebruikt te worden 

• Als u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt (waarvoor u heeft getekend) krijgt u de 

borg NIET terug!  

 

HUURDER HEEFT NAAST DEZE OOK MONDELING TOELICHTING GEHAD EN GAAT AKKOORD 

MET DE REGELS EN AFSPRAKEN VAN HET 3-GENERATIECENTRUM  IVM DE ZAALHUUR. 

 

Datum: __/__/____ 

Naam huurder + paraaf:    Naam beheerster/contactpersoon: 

 

 

 

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

            


