Verhuurcontract Rimboe
Info verantwoordelijke
Dit document dient gedeeltelijk ingevuld te worden bij de aankomst van huurder
(beginstand water/elektriciteit!!!). Bij het vertrek van de huurder wordt het document
afgewerkt en ondertekend. Maak dit document op in tweevoud.
Info verhuurde lokaal
Kamphuis “De Rimboe”
Kremersgat 2
2280 Grobbendonk
VVKSM Bosvogels
Verhuurverantwoordelijke:
Wannes Struyfs
0478038600
verhuur@bosvogels.be
Binnengelaten door:

Huurders
Organisatie:
……………………………………………
Huurverantwoordelijke + GSM:
……………………………………………

……………………………………………
Buitengelaten door:
……………………………………………

……………………………………………
Contactpers. bij buitenlaten + GSM:
……………………………………………
……………………………………………

Algemene info
Begin datum van huur:…………………….............
Eind datum van huur:………………………………
Aantal leden:…………………………………………...
Aantal leiding:………………………………………...
Aantal extra personen:………………………………

Controle
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Wat?
Lokalen gekuist met nat
Keukengerief gesorteerd
Afval naar het containerpark
Sleutel terug gegeven
Vuilbakjes WC
Ramen, luiken en nooddeur dicht
Glas naar glasbak
Aftrekkers en borstels terug boven
Koelkast en vriezer leeg/gekuist
(Buiten)muren niet beschreven
Terrein opgeruimd

OK

NOK

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Indien
NOK
€100
€20
€200
€150
€20
€20
€50
€20
€70
€50
€150

Extra info

Bedrag afgehouden van waarborg van €500: …………………………

Afrekening
Elektriciteit

Water

Eindstand:……………………………………

Eindstand:…………………..

Beginstand:-…………………………………

Beginstand:…………………..

Totaal kWh…………………………………

Totaal m3 …………………..

Bedrag/kWh *

Bedrag m3 * 3,9 euro

0,29 euro

Totaal elektriciteit:……………………

Totaal water:…………..

Gas

Verblijf

Aantal dagen………………………………...

Aantal personen……………

Bedrag /dag * 5,5 euro

Bedrag/pers/dag * 3,8 euro

Totaal gas:…………………………………..

Totaal /dag………………(min €90)
Aantal dagen…………………
Totaal verblijf:..…………………

Totaal
Totaal elektriciteit:…………….…………
Totaal water:+..…………………………….
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Totaal gas:+..………………………………...
Totaal verblijf:+.…………………………...
Totaal:……………………………………….

Ondertekening
Datum van ondertekening:……………………………
Gelieve binnen de 7 dagen het totaal bedrag van €……………….. te storten op de rekening
Scouts Bosvogels BE40 1030 4554 1063
Waarborg van €……………….. wordt teruggestort op het rekeningnummer
…………………………………..………………………
Bij het ondertekenen verklaart de huurder akkoord te gaan met de bovenstaande
afrekening en terugvordering van waarborg. Deze berekeningen worden gemaakt op
basis van het regelement dat kan terug gevonden worden in het ‘Verhuurreservering
Rimboe’.
Naam en handtekening huurder

Naam en handtekening verhuurder
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