
HUUROVEREENKOMST 
 

Chiro Tiboe Wieze 
Kloosterstraat 

9280 Wieze 

 
Verantwoordelijken:   
  
Sabrina Peene:  0478/ 36 79 95 
Vicky Callebaut:  0476/ 31 93 65 
Mathan Van Driessche:  0477/87 17 70 
Emile Markey:   0475/42 18 05 
Femke Schuddinck:  0474/46 87 78 
 
Huurder 
  

Naam beweging 
 

Contactpersoon 
 

Adres 
 

GSM 
 

e-mail 
 

Rekeningnummer 
 

Aantal personen 
 

  
Huurtermijn 
  

• Weekend 
 

Aankomst    Uur 

 

Vertrek   
 

Uur Voor 13u 
 
Prijs 
 
■ De huurprijs voor een weekend bedraagt 250 euro. Gas, water en elektriciteit zijn niet inbegrepen in 

deze prijs.  

■ Voor elektriciteit, gas, water en vuilniszakken wordt een algemene prijs van 35 euro in de zomer 

gevraagd en 45 euro in de winter.  

■ Wanneer de huurder zijn verblijf wil annuleren, moet dit minstens 14 dagen voor de verhuur van de 

lokalen worden gemeld, zo niet heeft chiro Tiboe het recht om een bedrag van €50 aan te rekenen 

aan de huurder. Dit bedrag zal dan ook in mindering gebracht worden bij de terugstorting. 



HUUROVEREENKOMST 
 

Chiro Tiboe Wieze 
Kloosterstraat 

9280 Wieze 

Waarborg: 
■ De waarborg bedraagt €250 en wordt ten laatste 2 weken na het vertrek teruggestort. 

■ Wanneer het contract niet nagekomen werd kan Chiro Tiboe Wieze beslissen om de waarborg in te 

houden. Als er zich schade heeft voorgedaan, wordt de waarborg ingehouden totdat alle kosten, 

nodig voor de herstellingen van de schade, verrekend zijn. Als de totale kosten de waarborg 

overschrijden dient de huurder en zijn groep deze extra te betalen. 

■ Wanneer bij controle blijkt dat de lokalen niet proper gekuist werden, zullen deze opnieuw gepoetst 

worden aan de prijs van €15/uur, te betalen door de huurder. Bij extreme gevallen wordt de 

volledige waarborg ingehouden. 

■ De waarborg wordt NOOIT gecumuleerd met de huurprijs. 

■ Voor weekendverhuur wordt 450 euro (waarborg en huurprijs) minstens 14 dagen op voorhand 

gestort op volgend rekeningnummer: BE43 0016 1997 7701. De eindafrekening gebeurt via 

overschrijving. 

■ Waarborgen worden na de huurperiode teruggeschreven naar opgegeven rekeningnummer. 

■ Bij het niet betalen van huurprijs en waarborg, heeft chiro Tiboe het recht om de huurders niet toe te 

laten op de terreinen en bijgevolg de huurder het huren te ontzeggen. 

■ Bij betreden van de omliggende privé domeinen, zonder toelating zal chiro Tiboe de gehele waarborg 

inhouden. 

■ De huurder zal zich onthouden van overdreven lawaai op de terreinen en in/rond de lokalen. 

■ Het is ook niet toegelaten om fuiven te organiseren voor buitenstaanders. 

 
Verhuurde lokalen 
■ Het gebouw dat verhuurd wordt, bevat 3 lokalen, een keuken, sanitair en een open zolder. Onze 

keuken is ingericht met gasvuur, oven, koelkast met diepvriesvak en microgolfoven. Het sanitair 

heeft drie toiletten, drie wasbakken en drie douches. 

■ Voor weekendverhuur zijn de lokalen beschikbaar op vrijdagavond vanaf 19.00u (eventuele 

uitzonderingen kunnen besproken worden met de huurverantwoordelijke). De lokalen dienen 

zondagmiddag vóór 13 uur verlaten te worden. 

■ Bij verlies van een van de sleutels van het gebouw wordt er forfaitair € 25 aangerekend per sleutel. 

■ Bij de huur hoort keukengerei zoals bestek en borden, glazen en tassen. 

■ De oven, microgolfoven, fornuis en koelkast mogen door de huurders gebruikt worden. 

■ De huurder dient kennis te nemen van het huisreglement, zich hiermee akkoord te verklaren en er 

zich ook aan te houden. 

Voor akkoord: 
Contract in tweevoud opgemaakt te Wieze op  

verwante documenten, te lezen en elk blad te paraferen: huisreglement 

 

Gelezen en goedgekeurd,     Gelezen en goedgekeurd, 

(De verhuurder)      (De huurder) NAAM + datum 

Chiro Tiboe Wieze 


