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VZW BOUWBEHEER ITEGHEEM 
 

HUUROVEREENKOMST 
 
 
Overeenkomst afgesloten tussen : 
 

- De verhuurder : 
vzw BBIH – Bivakhuis Itegheem 
Professor Verbiststraat 2 
2222 Itegem 
Ondernemingsnr.: 890.718.534 

      Vertegenwoordigd door: Robin Van Loock 
  Eugeen Woutersstraat 41 bus A 
  2220 HEIST-OP-DEN-BERG 

          GSM : 0497 404 206 
   E-mail : robinvanloock@hotmail.com 
 

- De huurder : …………………………………………………………………… 

        Vertegenwoordigd door ………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………….... 

      Tel........................................................................................................................ 

        E-mail……………………………………………………………………………   

        Rekening nummer………………………………………………………………... 

 
 
Voor de verhuur van lokalen en terreinen van vzw Bouwbeheer Itegheem , gelegen te  
Prof. Verbiststraat 2 in 2222 Itegem. 
 
Specifieke en algemene voorwaarden die beide partijen verklaren te aanvaarden : 
 
 

Art. 1 : Huurperiode 
 
Weekend : Begin huur : vrijdag vanaf 19.30 uur 
                  Einde huur : zondag om 12.00 uur 
Gelieve deze uren te respecteren aub. 
 
Datum van aankomst:   ….. / ….. / 20….. 
 
Datum van vertrek:      ….. / ….. / 20….. 

 

 

http://www.vlaanderen.be/
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Art. 2 : Beschrijving verhuurde lokalen en terreinen 
 
De huurovereenkomst heeft betrekking op volgende plaatsen : 
grote zaal, lokalen gelijkvloers en boven, keuken, bergplaats, sanitair en omliggende 
terreinen. 
 

 

Art. 3 : Huurprijs  
  
 

 Per Nacht Weekend Feest Vergadering Weekavond-
activiteit 

Jeugdbewegingen scholen      
tot 60 pers. weekend 

nvt € 220 € 125 € 15 Nvt 

Jeugdbewegingen scholen      
tot 60 pers. midweek 

€ 85 nvt € 125 € 15 Nvt 

Niet jeugdbeweging of school      
tot 60 pers. weekend 

nvt € 300 € 125 € 15 € 50 

Niet jeugdbeweging of school      
tot 60 pers. midweek 

€ 125 nvt € 125 € 15 € 50 

 
Waarborg weekend: 250 euro 
Waarborg feest: 150 euro 
 
Door toerisme Vlaanderen erkende jeugdverenigingen kunnen 6 maanden vroeger boeken. 
 
Enkel door Toerisme Vlaanderen erkende jeugdbewegingen krijgen het voordeeltarief !!!! 
- Men dient steeds minimum 2 nachten te huren tijdens het weekend en midweek.                            
- Feest : duur maximum één dag  
- Vergadering : duur maximum vier uur inclusief keuken zonder vuur. 1 lokaal ter beschikking 
- Energie is niet inbegrepen en zal afgehouden worden van de waarborg uitgezonderd bij 
een vergadering. 
- Afval: 4 euro per overnachting of feest ; 4 euro per zak restafval  
(Bij niet sorteren wordt aan 4 euro per zak  extra aangerekend!!!) 
 
 

Art. 4 : Betaling 
 
De huur, zijnde 220 euro dient samen met de waarborg gestort te worden binnen de 7 
dagen na reservatie op rekeningnummer BE37 9799 4273 5628, anders is de reservatie 
niet geldig! Niet tijdig betaalde reservaties worden automatisch geannuleerd. 
De waarborg zal teruggestort worden ten laatste 14 dagen na de verhuurperiode, na aftrek 
van de verbruikskosten voor gas, elektriciteit, water, afval en eventuele kosten ingevolge 
schade of verlies van verhuurde eigendom. 
 
Bij annulatie minder dan 2 maanden voor de verhuurperiode wordt de huur aangerekend. 
 
 

Art. 5 : Aansprakelijkheid ongevallen 
 
De verhuurder, vzw Bouwbeheer Itegheem, kan door de huurders niet burgerlijk 
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen waarvan één of meerdere leden van de 
hurende groep in de gebouwen en/of op de terreinen het slachtoffer zouden kunnen worden. 
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Art. 6 : Overige huurafspraken 
 

Art. 6.1: Algemeen 
 

o Wanneer de verhuurder vaststelt dat het om een fuif of een andere niet-sociaal-
toeristische activiteit gaat (bv: ontgroeningen…), is hij gemachtigd een hogere 
waarborg te vragen, de toegang tot het gebouw te ontzeggen of de groep tijdens 
het verblijf aan de deur te zetten. 

o De huurder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met bijgevoegde richtlijnen.  De 
verantwoordelijke zal alle deelnemers van het verblijf op de hoogte brengen van 
dit reglement zodat niemand zich kan beroepen op onwetendheid. 
 

 

Art. 6.2: Aankomst en vertrek 
 

o De huurder maakt minstens één week voor de verhuurperiode een afspraak met 
de verhuurder (Robin Van Loock 0497 404 206) i.v.m. het uur van aankomst. 
Best stuur je een SMS met het aankomstuur en de naam van de groep. Wie niet 
verwittigt of het afgesproken uur niet respecteert, staat voor een gesloten deur. 

o Het uur van vertrek op zondag wordt bij aankomst (op vrijdag) afgesproken met 
de verantwoordelijke. Het is niet mogelijk om het uur dat afgesproken werd 
zondag voormiddag nog te wijzigen. De groep let er op dat op het afgesproken 
uur het gebouw volledig ontruimd en schoongemaakt is. 

o De lokalen en terreinen zullen de dag van aankomst in goede en nette staat ter 
beschikking worden gesteld en moeten ook in dezelfde nette staat achtergelaten 
worden. 

o Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. 
o De werking van de apparaten zal worden uitgelegd bij aankomst. 

 
 

Art. 6.3: Energie 
 

o Wifi code: chiromg0406 
o Bij het begin en het einde van de verhuurperiode worden de meterstanden van 

gas, elektriciteit en water opgenomen (zie afrekeningsnota die wordt bezorgd bij 
het begin van de verhuurperiode). 

o Deze worden op het einde van de waarborg verrekend.  
 

 

Art. 6.4: Schoonmaak 
 

o Alle lokalen dienen na gebruik op orde gezet, geschuurd en gedweild + 
droog gemaakt te worden. Wanneer dit niet in orde werd gebracht of niet 
deftig gebeurd is, zal de tijd nodig om alles schoon te maken en op orde te 
zetten  aangerekend worden aan 20 euro per uur (met een minimum van 20 
euro). Dit wordt zeer strikt nagekeken. 

o In de zaal, keuken en sanitair zijn fiches aangebracht met de punten die 
nagekeken moeten worden bij het schoonmaken. 

o Handdoeken, dweilen en materiaal nodig voor de afwas moet zelf worden 
meegebracht. Borstels, aftrekkers en emmers zijn aanwezig. 
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Art. 6.5: Afval 
 

o Alle afval dient gescheiden te worden als volgt:  
 

• GLAS gewassen en zonder deksel in de blauwe bak  
• PAPIER en KARTON in de gele container 
• PMD = Papier-Metaal en Drankverpakking in de daarvoor voorziene blauwe 
zakken  
• GFT = Groen Fruit Tuin afval in de groene container  
• RESTAFVAL in de grijze container 

  
GFT – glas – papier en karton – PMD – restafval  
(Bij niet sorteren wordt er 4 euro extra per zak aangerekend!!!) 

 
 

Art. 6.6: Schade 
 

o De schade of verlies, veroorzaakt door de huurder of ondergeschikten, dient in 
gezamenlijk overleg met de verhuurder te worden hersteld en/of vergoed.  Er 
dient verantwoord gebruik te worden gemaakt van de lokalen, terreinen en het 
ter beschikking gestelde materiaal. Herstelling gebeurd enkel door een vakman 
of  door een firma die door vzw Bouwbeheer Itegheem aangesteld zal worden. 

o Elk geval van schade wordt spontaan gemeld bij het verlaten van de gebouwen. 
o Het materiaal van de twee bergzolders staat niet ter beschikking van de 

huurders. En zijn niet betreed baar. 
o Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, nooit op geschilderde 

ondergrond of kunststof wanden van de zaal. In deuren of muren worden geen 
spijkers, nagels of nietjes aangebracht. In houten balken mag men duimspijkers 
gebruiken.  

o Er wordt niet op de muren of de vloer geschreven, ook niet met krijt. 
o Wanneer er vastgesteld wordt dat er moedwillige beschadigingen (krassen in 

deuren, schrijven op muren enz.) aangebracht worden,  wordt de waarborg 
volledig ingehouden en kan de groep de toegang tot het lokaal ontzegd worden. 

 
 
Per overtreding en/of eventuele schade zal 50 euro afgehouden worden van de 
waarborg van 250 euro. Indien er meer kosten zijn dan zullen deze als nog 
vergoed moeten worden. 
 

  

Art. 6.7: Overlast 
 

Wij houden rekening met onze buren en verwachten dit ook van jullie! 
 

o Volledige avondstilte is verplicht vanaf 22 uur. 
o ’s Avonds binnen muziek spelen of napraten kan best in een lokaal met gesloten 

deur. De middenzaal versterkt het aanwezige geluid. 
o Roken doen we buiten achter of aan zijkant van het gebouw. NIET AAN DE 

KANT VAN DE OPRIT. Gelieve sigarettenpeuken op de daarvoor voorziene 
plaats te deponeren. 

o Muziek spelen in de zaal is verboden.  
o Fuiven en zware muziekinstallaties zijn verboden. 
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o De tuin en oprit van de buren is privé terrein. Belandt er per ongeluk 
spelmateriaal in de tuin, dan kan je aanbellen om dit terug te vragen. In geen 
geval wordt de tuin betreden zonder toestemming. 

o Muziek buiten wordt toegestaan om te verzamelen of een activiteit, met beperkt 
volume. Een hele dag de muziekinstallatie aanzetten kan niet. 

o Luidsprekers worden achteraan het gebouw geplaatst. In geen geval aan de 
zijkant. 

o Tijdens een kampvuur avond ziet men erop toe dat het geluid beperkt wordt. 
o Grote Activiteiten of activiteiten die buiten de normale uren vallen (bezoekdag, 

nachtspel…) kunnen best enkele dagen op voorhand aan de buren gemeld 
worden.  
Dit kan door een briefje in de brievenbus. Vergeet ook zeker geen 
contactpersoon met telefoonnummer te vermelden. 

o Indien je schade veroorzaakt bij de buren wordt dit onmiddellijk gemeld aan de 
buren zelf en aan de uitbater van het kamphuis.  

o In de onmiddellijke omgeving van het kamphuis vragen we om geen ruiltochten 
te organiseren. 

 

Bij schending van de afspraken bepaald in Art. 6.8, zal 50 euro per overtreding 
afgehouden worden van de waarborg. Bij vaststelling van nachtlawaai door de 
politie zal de waarborg van 250 euro volledig ingehouden worden. Eventuele 
schade en kosten van energie moeten nog apart afgerekend worden. 

 
Art. 6.8: Gebouw 

 
o 5 % van de huurprijs heeft betrekking tot het onroerend goed. 
o De lokalen zijn uitgerust met rook- en branddetectoren. Vals alarm kan leiden tot 

onverschilligheid en kan de veiligheid van de gasten in gevaar brengen. Maak 
geen misbruik van de installatie, maak ze niet defect of stuk; ze kan uw leven(s) 
redden! Bij overtreding word er 50 euro van de waarborg ingehouden 

o De lokalen en de inboedel zijn verzekerd tegen brand-, water- en stormschade. 
o In de zaal mag er niet met een bal worden gespeeld. 
o Het rookverbod binnen de gebouwen geldt altijd en overal.  
o Hou u strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en 

geluidshinder. 
o De deuren met vermelding “geen uitgang” dienen enkel gebruikt te worden 

als nooduitgang en nooit als gewone deur.  
o De huurder moet erop toezien dat men de gebouwen steeds goed afsluit bij het 

verlaten van de terreinen. Een sleutel wordt bij aanvang van de huurperiode 
overhandigd.   
 

 

Art. 6.9: Terrein 
 

o Tenten worden tijdens het zomerkamp enkel achteraan het terrein opgesteld. 
Tijdens weekend zijn er geen tenten toegestaan. 

o Er worden geen putten gegraven in het terrein. Zonder uitdrukkelijk toestemming 
van de verhuurder. 

o Het is verboden om hudo’s te graven of het aanleggen van een composthoop. 
o Gemotoriseerde voertuigen moeten tot een minimum beperkt blijven op het 

terrein. 
o De huurders zijn gehouden de richtlijnen van het bosdecreet na te leven. 
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Van deze overeenkomst, in tweevoud opgemaakt te Itegem op    …. / …. / 20…. 
verklaart elke partij er één te hebben ontvangen. 
 
 
Handtekening van de verhuurder       Handtekening van de huurder 

(voorgaand door de woorden 
gelezen en goedgekeurd)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke vzw Bouwbeheer Itegheem  Verantwoordelijke huurder      
 
Robin Van Loock      … 
Eugeen Woutersstraat 41 bus A    … 
2220 Heist-op-den-Berg      … 


