Huurovereenkomst accommodatie Dorpshuis de Juffrouw
Dorpshuis de Juffrouw (hierna te noemen verhuurder), te dezen vertegenwoordigd door Katienka Beukeboom,
verhuurt hierbij aan [Naam organisatie/vereniging, adres, postcode en woonplaats], (hierna te noemen huurder),
te dezen vertegenwoordigd door [de heer / mevrouw xxxxxxxx], die in huur aanvaardt:
de tot de locatie Dorpshuis de Juffrouw, Dorpsstraat 250, 2391 CK te Hazerswoude-Dorp behorende ruimte(s):
Vierde klas
Lerarenkamer
Leeszaal & foyer
Podiumzaal
Toneel
Schoolzolder
Zolderkamer + keukentje
Café

53
26
40
143
70
120
20
80

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

max. 40 personen
max. 16 personen
max. 50 personen
max. 200 personen
max. 50 personen
max. 6 personen
max. 50 personen

ten behoeve van de volgende activiteit: [vul hier een omschrijving van de activiteit(en) in]
Verhuurder en huurder zijn ten aanzien van de (ver)huur van bovengenoemde ruimte(s) het
navolgende overeengekomen;
1.
De bovenstaande ruimte(s) zal/zullen gehuurd worden op [dag] van [aanvangstijd 00:00] uur
tot [einde 00:00] uur.
2.
De overeengekomen huurperiode is van [dd/mm/jaar] tot [dd/mm/jaar].
3.
De huurprijs voor dit dagdeel bedraagt: € [prijs per dagdeel]
4.
Het totaal aantal dagen in deze periode: [aantal dagen]
5.
Per kwartaal zal een huurbedrag van € [prijs per kwartaal] aan de huurder in rekening worden gebracht.
6.
Het hierboven benoemde aantal toegestane personen dient door de huurder gerespecteerd te worden.
7.
Namens de huurder treedt [naam, telefoon en mailadres] op als contactpersoon.
8.
Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden accommodatieverhuur De Juffrouw van
toepassing. Deze maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
9.
Middels ondertekening van de overeenkomst geeft de huurder aan dat hij/zij kennis
heeft genomen van de Algemene voorwaarden accommodatieverhuur De Juffrouw.
10.
In geval van tegenstrijdigheden met de voorwaarden van de huurder, prevaleert de inhoud van de
Algemene voorwaarden accommodatieverhuur De Juffrouw.
11.
Er zijn geen afwijkende afspraken overeengekomen.
Namens verhuurder
Hazerswoude-Dorp
[dd/mm/jaar]

Namens huurder
Hazerswoude-Dorp
[dd/mm/jaar]

Katienka Beukeboom

Overeenkomst bestaande uit:
· Huurovereenkomst accommodatie Dorpshuis de Juffrouw
· Algemene voorwaarden accommodatieverhuur De Juffrouw

[naam vertegenwoordiger huurder]

