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HUURVOORWAARDEN 

Artikel 1:De kampplaats omvat enerzijds van scouts Sint-Kristoffel 2 gebouwen lokalen met 
materieel waarvan inventaris en beschrijving beschikbaar zijn in de lokalen. Het eerste gebouw heeft een 
sanitaire blok en een polyvalent lokaal dat door middel van een schuifbare wand in 2 afzonderlijke lokalen 
opgesplitst kan worden. Het 2de gebouw bestaat uit een keuken en 1 lokaalruimte. Anderzijds bevat de 
kampplaats de benedenverdieping van Chiro Kriko met sanitaire blok, groot open lokaal en kleine keuken. 
 
Artikel 2: De kampplaats en de terreinen worden tegen de prijs van € 6 per persoon en per 
overnachting ter beschikking gesteld. Per nacht wordt een minimum van €130 aangerekend. Wanneer de 
huurder erkend is als jeugdbeweging worden de kampplaats en de terreinen tegen de prijs van €4 per persoon 
en per overnachting ter beschikking gesteld mits inachtname van de minimumprijs van €130 per nacht. 
 
De huurprijs bestaat uit 99% onroerende en 1% roerende inkomsten.  
 

Artikel 3: Vanaf de overeengekomen dag van aankomst en voor de duur van huidige 
huurovereenkomst worden alle verhuurde lokalen en terreinen in goede en nette staat door de verhuurder ter 
beschikking van de huurder gesteld overeenkomstig artikels 1719 tot en met 1721 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Eventuele tekortkomingen aan de vaste infrastructuur zullen onmiddellijk door de huurder worden 
gesignaleerd in de inventaris ofwel, als zo’n inventaris ontbreekt of als de tekortkomingen pas later worden 
ontdekt, per mail gericht aan de verhuurder. 
 
De huurder verbindt er zich toe de tijdstippen van vertrek en aankomst te respecteren.  
 
Artikel 4: Water en energie worden tegen de geldende verbruikersprijzen en naargelang van het 
echte verbruik aangerekend. De geldende prijzen zijn definitief beschikbaar bij aanvang van de huurperiode. 
Onderstaande prijzen zijn indicatief. 

- €14,54 per verbruikte kubieke meter water; 
- €0,93 per verbruikte kubieke meter gas; 
- €0,34 per verbruikte eenheid kilowattuur elektriciteit; 

Bij het begin en het einde van de verblijfsperiode wordt de stand van de meters door huurder en verhuurder 
samen opgenomen. 
 

Artikel 5: Afval dient gesorteerd te worden volgens de richtlijnen uit het huishoudelijk reglement 
Achtergelaten restafval zal aangerekend worden aan €3 per zak, PDM zal aangerekend worden aan €2 per zak.  
 
Artikel 6: De verhuurder sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af voor schade 
berokkend door hem zelf of door zijn aangestelde of door de verhuurde zaak.  
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Artikel 7: De huurder zal voor de gehele duur van de huur een brandverzekering sluiten die zijn 
aansprakelijkheid als huurder dekt, inclusief brand- en waterschade aan buren. Ook de verhuurder zal zijn 
eigen aansprakelijkheid dekken, eveneens inclusief brand- en waterschade en schade aan buren. Beide partijen 
kunnen een kopie vragen van de verzekeringspolis van de wederpartij. 

De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade tenzij hij het bewijs levert dat de brand buiten zijn 
schuld is ontstaan. 

De huurder zal zich voor de duur van de huur zijn aansprakelijkheid voor brand en voor verhaal van buren 
evenals zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan goederen van de verhuurder laten verzekeren. 

Artikel 8: De lokalen worden niet verhuurd aan derden voor het organiseren van een fuif, 
studentendrink, cantus en andere braspartijen die calamiteiten tot gevolg kunnen hebben. Ook niet indien ze 
een gesloten karakter hebben of georganiseerd worden door een van de eigen leden van de organisatie. 

Er moet voldaan worden aan de wetgeving voor versterkte muziek. Het is niet toegelaten een uitzondering aan 
te vragen bij het stadsbestuur, tenzij expliciet schriftelijk afgesproken. Dit wil zeggen dat het geluidsniveau 
begrenst zal zijn tot 85dB. Buiten is het niet toegelaten om versterkte muziek af te spelen.  

Kampvuur is toegestaan in de vuurkorf. 

Verhuur aan leidingsgroepen of volwassenengroepen is slechts toegestaan na expliciete toestemming via voor 
het ondertekenen van het contract. Indien hier niet aan voldaan werd, wordt de overeenkomst nietig 
beschouwd en zal de huurder geen toestemming krijgen tot de lokalen. De huurder zal tevens geen aanspraak 
maken op terugbetaling van de betaalde waarborg.  

Artikel 9: De huurder zal een verantwoord gebruik maken van de lokalen, de terreinen en het 
materieel overeenkomstig het huishoudelijk reglement dat als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd wordt. 
Bij elke overtreding van het huishoudelijk regelement kan de verhuurder een schadevergoeding van maximum 
€50 opleggen. 

De huurder zal de lokalen en terreinen bij vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de 
verblijfsperiode bevinden. Overeenkomstig artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 
voor de beschadigingen of de verliezen die tijdens de huurtijd zijn ontstaan, tenzij hij kan bewijzen dat deze 
buiten zijn schuld zijn ontstaan. 
 
Artikel 10: De huurder zal de schade door haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met de 
verhuurder, herstellen of vergoeden. 
 
Wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder van rechtswege recht op 
schadevergoeding in verhouding tot het in gebreke blijven van de verhuurder. 
 
Artikel 11: Bij verlies van de sleutels zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Specifiek 
zullen alle sloten waar de huurder toegang tot heeft in rekening worden gebracht vermeerderd met de 
vernieuwing van alle sleutels die toegang hadden tot de getroffen cilinders. 
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Artikel 12: Indien de huurder de huur schriftelijk annuleert tot een termijn van 8 weken voor de 
voorziene huurperiode, worden het voorschot en de waarborg binnen de 14 dagen onverminderd teruggestort 
aan de huurder. Gebeurt de schriftelijke opzegging later, dan wordt slechts 33,33% van het voorschot 
teruggestort. 
 
Indien de verhuurder zich genoodzaakt ziet de huur te annuleren, stelt hij de huurder daarvan onverwijld op de 
hoogte via e-mail. Indien de huurder binnen de 24u niet via e-mail bevestigd voor ontvangst, zal de verhuurder 
een aangetekend schrijven versturen binnen de 48u. In dat geval zal de brief geacht zijn ontvangen te zijn de 
derde werkdag na de datum van de verzending. Het voorschot en alle reeds vooraf betaalde bedragen worden 
terugbetaald en dat binnen de week na de beslissing van annulering. 
Behalve in geval van overmacht, heeft de huurder van rechtswege recht op schadevergoeding in verhouding 
tot het in gebreke blijven van de verhuurder.  
 

Artikel 13: Voor geschillen zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk 
arrondissement Dendermonde (alwaar de maatschappelijke zetel van de vzw zich bevindt). 

ArtIkel 14: Reservaties kunnen vanaf 6 maanden voor de start van de huurperiode. Voor erkende 
jeugdbewegingen geldt deze beperking echter niet. Het lokaal wordt enkel verhuurd aan groepen die voor min 
50% uit jongeren onder de 18 jaar bestaan, tenzij dit voor ondertekening  van het contract schriftelijk anders 
afgesproken werd met de verhuurder. 

 

 

 

  

 


