
Verhuurcontract Chirolokalen vzw Chiro Luvand 

Chirolokalen  

Kort Eindeken  

9920 Lovendegem  

  

Verhuurverantwoordelijken:  

Louis Van Kerckvoorde  louisvankerckvoorde@gmail.com +32471343730    

 

Naam verantwoordelijke: 

 

Huurder (bv. Chiro Luvand): 

 

Adres: 

 

 

 

Huurperiode: 

 

Uur Aankomst (na 18u00):          

Uur Vertrek (Voor 12u00):          

Totaal aantal personen: 

 

 

Algemene informatie 

1. De lokalen hebben een maximum capaciteit van 50 personen om te overnachten. Grotere 

groepen worden niet toegelaten. Er wordt ook niet verhuurd groepen kleiner dan 10 personen. 

 

2. De lokalen worden enkel verhuurd aan groepen t.e.m. het tweede middelbaar. 

 

3. De lokalen worden enkel verhuurd tijdens het weekend. Voor leefweken en tentenkampen 

verhuren wij onze lokalen niet. 

 

mailto:louisvankerckvoorde@gmail.com


4. Het is verboden om te roken in de lokalen. Als de huurders constateren dat er toch binnen 

gerookt is (door bv. het vinden van peuken) wordt de helft van de waarborg ingehouden. 

 

5. Het is verboden om huisdieren mee te nemen. 

 

Informatie over de lokalen 

1. De huurder heeft het recht op een lokaal met keuken, slaaplokalen, de binnenzaal en sanitair. 

Er zijn 5 toiletten, 4 wasbakken en 3 urinoirs beschikbaar. 

 

2. In de keuken is het nodige kookgerief aanwezig. Alles is geïnventariseerd en wordt 

gecontroleerd dat alles nog aanwezig is bij vertrek van de huurder. Koelkast en diepvries zijn 

eveneens beschikbaar. 

 

3. De lokalen moeten op het einde van het weekend proper achtergelaten worden. Er wordt 

gevraagd om alle lokalen te vegen en als het nodig is de keuken en de toiletten te dweilen. De 

nodige materialen hiervoor worden beschikbaar gesteld. De eerste 2 PMD- en vuilzakken zijn 

gratis. Voor de volgende wordt er per zak €1.25 aangerekend. Iedere vuilzak wordt bij het 

verlaten van het gebouw in het hok achter de balken geplaatst. 

 

Informatie over het terrein: 

1. Het is verboden om het terrein te betreden met auto’s of andere voertuigen. Indien hiervan 

sporen worden gevonden wordt €100 van de waarborg ingehouden. 

 

2. Het is verboden om putten te graven en om vuur te maken op het terrein. Indien hiervan toch 

sporen worden gevonden wordt €100 van de waarborg ingehouden. 

 

3. De grachten rondom het terrein mogen niet betreden worden. Als dit toch gebeurt zakken de 

randen in en raken de grachten verstopt wat wateroverlast voor de buren tot gevolg heeft. 

 

4. Chiro Luvand vraagt aan de huurder om geen verkoopacties of ruiltochten te organiseren in de 

buurt van de lokalen. Dit om de rust van de buren enigszins te respecteren. Respecteer ook de 

nachtrust van de buren. Als u tussen 22u00 en 07u00 lawaai maakt kan u daar, volgens het 

politiereglement van Lovendegem, een boete van €62 tot €125 en een gevangenisstraf van 1-5 

dagen krijgen. 

 

Financiële informatie: 
 

1. Een voorschot van €200 moet 14 dagen op voorhand betaald worden op het rekeningnummer 

BE23 7374 1510 6691 met de mededeling ‘waarborg lokalen + vermelding vzw’. Indien dit 

niet tijdig gebeurt, wordt de waarborg verhoogt naar een bedrag van €250.  Het contract is van 

kracht zodra de waarborg betaald is. 

 

2. De huurprijs en de andere kosten worden contant betaald aan de huurverantwoordelijke bij het 

overhandigen van de sleutel bij vertrek. De totale prijs wordt onderaan dit document berekend. 

 



3. De waarborg, indien er geen schade is in en rondom de lokalen, zal binnen de twee weken 

worden teruggestort. Indien er wel schade is, wordt de waarborg gebruikt om deze schade te 

betalen. De huurder moet indien de waarborg de kosten niet dekt het resterende bedrag 

bijbetalen. De huurder zelf is dus verantwoordelijk voor schade, diefstal en eventuele 

ongevallen.  

 

 
 
 

Berekening totale huurprijs: 

De basishuur is vastgesteld op 3 euro per persoon per nacht met een minimum van €35.00 per 

nacht. De lokalen hebben een maximcapaciteit van 50 personen.  

Voor bedoelde periode betaalt de huurder:  

 

…………….. personen x ………….. nachten x €3.00 =………………  

 

Voor de kosten van elektriciteit, gas en water wordt per weekend een vast bedrag van €40.00 euro 

aangerekend. =………………  

 

Totaal: =……………… 

 

 

Chiro Luvand wijst de huurder erop dat zij tevens het huurregelement, opgemaakt tussen de gemeente 

Lovendegem en Chiro Luvand, moet naleven. Dit reglement kan te allen tijde ingekeken en 

beschikbaar worden gesteld aan de betrokken verenigingen die de lokalen voor een beperkte periode 

huurt aan chiro Luvand.  

Chiro Luvand eigent zich het recht toe de lokalen te allen tijde te bezoeken.  

 

Dit contract werd opgemaakt in tweevoud. 

Gelezen en goedgekeurd.   

 

Chiro Luvand        Huurder 

     (Handtekening en datum)      (handtekening en datum)  

 


