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Gebruikersovereenkomst 
 
De ondergetekenden: 
 
A: Dienstencentrum De Roef/Stichting Vrienden van De Roef 

Touwslagerslaan 3 
3454GV De Meern 
Vertegenwoordigd door Ineke Schols, namens Stichting Vrienden van De Roef 

Hierna te noemen de verhuurder 
 
En 
 
B: Bridgevereniging  

Vertegenwoordigd door  
Adres: 
 
Hierna te noemen de huurder 
 
Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 
 
Algemeen 

1. De verhuurder geeft aan huurder het gebruik van de zaal op de maandagavond.  
De zaal maakt deel uit van Dienstencentrum De Roef aan de Touwslagerslaan 3, 
3454GV te De Meern.  
De verhuurder en huurder verplichten zich tegenover elkaar tot alles waartoe de wet evenals de 
plaatselijke verordeningen en gebruiken partijen verplichten, voor zover daarvan bij deze 
overeenkomst niet wordt afgeweken. De bepalingen van de huurwet zijn op deze overeenkomst niet 
van toepassing. 
 

Duur, verlenging en opzegging 
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 12 maanden ingaande op 1 januari 2014 en 

derhalve eindigend op 31 december 2014. 
3. Na het verstrijken van de onder 2 genoemde periode zetten partijen stilzwijgend de 

huurovereenkomst voort voor aansluitende perioden van 1 jaar. 
4. Elk van de partijen is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de huurperiode 

met inachtneming van een termijn van tenminste 6 zes kalendermaanden. 
 

 
 
 
Prijs en betaling 

5. Voor het gebruik is de huurder een bedrag verschuldigd van €00,- per dagdeel. Betaling in twee 
termijnen, in overleg met de beheerder, bij factuur te voldoen. In genoemd bedrag is begrepen de 
levering van de hierna te noemen diensten: verwarming, elektra, water en schoonmaak.  

6. Verhuurder behoudt het recht tussentijdse huurverhogingen toe te passen. Als VV De Roef besluit 
tot tussentijdse huurverhoging dan geldt daarvoor als ingangsdatum 1 januari of 1 juli. 
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7. VV De Roef is niet BTW plichtig. 
 

Bestemming en gebruik 
8. De in gebruik gegeven ruimte zal door de huurder slechts gebruikt worden voor het volgende doel: 

activiteit en dagdeel. 
9. De huurder is verplicht na ieder gebruik de betrokken ruimte, de inventaris en terreinen in dezelfde 

staat achter te laten als waarin deze is aangetroffen. 
10. De huurder is niet bevoegd de betrokken ruimten geheel of gedeeltelijk door derden te laten 

gebruiken, anders dan na schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
11. De huurder is verplicht er zorg voor te dragen, dat hij, dan wel een derde die voor hem werkzaam 

is, respectievelijk gebruikers, andere gebruikers van het onderhavige gebouw waarvan de 
betrokken ruimte deel uitmaken, geen overlast bezorgt. 
 

Schade en aansprakelijkheid 
12. De huurder is gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van 

schade aan de betrokken ruimten. De huurder is verplicht zorg te dragen voor voldoende 
verzekering tegen glasbreuk, diefstal en schade aan derden ontstaan door toedoen van of voor 
verantwoordelijkheid van de huurder. VV de Roef is niet aansprakelijk voor eigendommen van 
huurder. 
 

Onderhoud 
13. Kosten van onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de verhuurder, anders dan 

werkzaamheden aan zaken die door de huurder in overleg met de verhuurder zijn aangebracht en 
onderhoud, herstel en vernieuwing noodzakelijk door toedoen van huurder en voor 
verantwoordelijkheid van de huurder. 
 

Verzuim 
14. Indien één van de partijen bij deze overeenkomst in verzuim is met de nakoming van enige 

verplichting, als gevolg van de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of deze 
overeenkomst, op hem rust, heeft de andere partij het recht de overeenkomst onmiddellijk 
tussentijds te beëindigen zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst vereist is. De kosten, zowel in als buiten rechte, door partijen gemaakt in verband met 
enige toerekenbare tekortkoming van één van beide, komen ten laste van die partij die door de 
daartoe bevoegde rechterlijke instantie in het ongelijk wordt gesteld. 

 
 
 
 
 
Beëindiging overeenkomst 
 

15. Ingeval van tussentijds einde van deze gebruikersovereenkomst tussen VV De Roef en RH draagt 
de verhuurder zorg voor tijdige berichtgeving en wordt ook deze overeenkomst beëindigd zonder 
verdere verplichtingen van de verhuurder jegens huurder. 

 
Slotbepaling 
 

16. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de verhuurder. 
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Bijlagen: 

1. Algemene voorwaarden    
2. Huisregels 

 
 
 
Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend te De Meern op ………………………….. 
 
 
 
 
 
Naam huurder      Namens de verhuurder, 
       Ineke Schols 
 
 
Handtekening                Handtekening 
 
 
 
 
 

 
 


