Huurovereenkomst accommodatie Participe
Participe (hierna te noemen verhuurder), ten deze vertegenwoordigt door [naam],
teamleider accommodaties, verhuurt hierbij aan
[Naam organisatie/vereniging, adres, postcode en woonplaats], (hierna te noemen
huurder), ten deze vertegenwoordigt door [de heer / mevrouw] [naam], die in huur
aanvaardt:
de tot de locatie [naam locatie, adres, postcode, woonplaats] behorende ruimte(n): [naam en
nummer ruimte]
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(n) het
navolgende overeengekomen;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

De bovenstaande ruimte(n) zal/zullen gehuurd worden op zondag van [vb: 12:00] uur
tot [vb: 13:00] uur.
De overeengekomen huurperiode is van [dd/mm/jaar] tot [dd/mm/jaar]
De huurprijs per dagdeel bedraagt: € [vul hier het tarief per dagdeel in van de
betreffende ruimte(n) vb: 30,00]
Per maand zal een huurbedrag van € [vul hier het totaalbedrag in vb 90,00] aan de
huurder in rekening worden gebracht.
Het maximaal aantal toegestane personen in de ruimte(n) bedraagt: [vul hier het max
aantal personen in die in de betreffende ruimte is toegestaan]
Namens de huurder treedt [de heer / mevrouw] [naam, telefoonnummer en
emailadres] op als contactpersoon.
Op deze overeenkomst zijn de Algemene bepalingen verhuur accommodaties van
toepassing, de Wegwijzer gebruik accommodaties, en de vastgestelde tarieventabel.
Deze maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
Middels ondertekening van de overeenkomst geeft de huurder aan dat hij/zij kennis
heeft genomen van de Algemene bepalingen verhuur accommodaties, de Wegwijzer
gebruik accommodaties en de vastgestelde tarieventabel.
In geval van tegenstrijdigheden in de Algemene bepalingen en de Wegwijzer gebruik
accommodaties, prevaleert de inhoud van de Algemene bepalingen.
Er zijn geen afwijkende afspraken overeengekomen.

Namens verhuurder

Namens huurder

Alphen aan den Rijn
[dd/mm/jaar]

Alphen aan den Rijn
[dd/mm/jaar]

Wladimir Vos
Teamleider accommodaties

[naam vertegenwoordiger huurder]

Overeenkomst bestaande uit:
· Huurovereenkomst accommodatie Participe
· Algemene bepalingen verhuur accommodaties
· Wegwijzer gebruik accommodaties

