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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

AANKOMST 

Het uur van aankomst wordt bij het vastleggen van het contract bepaald, gelieve deze te respecteren. 
Bij aankomst zal er eerst een rondgang plaats vinden in de gehuurde lokalen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Het is de huurder niet toegestaan openbare evenementen te organiseren die kunnen resulteren in 
persoonlijk winstbejag, op de terreinen en in de lokalen van De Sjelter gedurende de periode van de 
huur. Het lokaal mag ook niet onderverhuurd worden. 

De verhuurder is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor ongevallen, brand of diefstal. De huurder 

wordt verondersteld de Belgische wet na te leven. De huurder gedraagt zich als een ‘goede 
huisvader’. Dat wil zeggen dat de huurder alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de 

afspraken vastgelegd in deze overeenkomst nageleefd worden en mogelijke problemen voorkomen 
worden. 

AFVAL 

Al het afval zal verzameld worden op een plek aangegeven in het begin van de verhuur. Er worden 3 
resthuisvuilzakken en 2 PMD-zakken voorzien. Indien er meer vuilzakken gebruikt worden, zullen 
deze afgehouden worden van de waarborg (resthuisvuilzak / PMD-zak : 5 €/st). Glas dient men zelf 

weg te brengen.  

BETALING EN WAARBORG 

Het te betalen bedrag voor de huur en de waarborg dient 2 maanden voor aanvang van de huur 

overgeschreven te worden naar BE33 4426 6139 6146. Wanneer u dit bedrag betaald impliceert dit 
dat u akkoord gaat met de vooropgestelde voorwaarden van deze huur, aangegeven in het 

Huishoudelijk regelement (terug te vinden in het contract).  

Indien er geen gebreken vastgesteld worden na aflopen van de huur, zal de waarborg volledig 
terugbetaald worden binnen 1 maand na afloop van de huur. Indien er beschadigingen optreden die 

de verantwoordelijkheid zijn van de huurder, zal de kost hiervan van de waarborg afgehouden worden. 
Wanneer de waarborg niet toereikend is, wordt een bijkomende factuur opgesteld die binnen de 14 
dagen na voorleggen moet betaald worden. 

BUREN  

Respecteer de stilte voor 8u en na 22u. Bij klachten van de buren kan de verhuurder hiervoor niet 
verantwoordelijk gesteld worden. 

  

 

DE SJELTER 
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PLAKKEN OF PRIKKEN 

Aan de deuren en muren mag niets worden bevestigd met lijm, plakband, tape, duimspijkers, nagels of 

nietjes. Enkel aan de zwarte borden in de lokalen beneden, de ruiten en de houten latten aan de 
muren boven mag er iets bevestigd worden met plakband. Alles wat hier aan opgehangen wordt dient 

bij afloop van de huur verwijderd te worden. 

ROKEN 

Roken in het lokaal is verboden. 

SCHOONMAAK 

De huurder zal bij vertrek de gehuurde lokalen beneden en het sanitair dweilen, alsook de toiletten 
kuisen. De gehuurde lokalen boven moeten geveegd worden. Het nodige materiaal hiervoor zal door 

de verhuurder ter beschikking gesteld worden. Keuken- en afwasgerief moeten zelf meegebracht 
worden, alsook toiletpapier. Bij gebruik van keuken en de daar aanwezige toestellen dienen deze ook 
gereinigd te worden. 

VERTREK 

Het uur van vertrek wordt bepaald bij het opstellen van het contract, gelieve deze te respecteren. Bij 
vertrek zal er opnieuw een rondgang plaats vinden in de gehuurde lokalen. 

LOKALEN 

Het lokaal P05 en de overige afgesloten ruimtes zijn niet toegankelijk voor de huurder (deze worden 
bij rondgang aangeduid). De toegang tot alle lokalen kan nooit geweigerd worden aan leiding van KSA 

Aalter of verantwoordelijken van VZW Sjelterimmo.  

VERHUUR ANNULEREN 

Indien de huurder de verhuur wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: 

- Bij annulatie voor de aanvang van de huur, tot de dag voor de huur zal 50% van het 

verhuurbedrag en de volledige waarborg terugbetaald worden. 

- Bij annulatie na aanvang van de huur dient het volledige overeengekomen verhuurbedrag 

betaald te worden. 

INBREUKEN OP HUISHOUDELIJK REGELEMENT 

Indien er inbreuken vastgesteld worden tegenover de zaken opgenomen in het huishoudelijk 
regelement, zal er €100 ingehouden worden per vastgestelde inbreuk. 

SCHADE TIJDENS VERHUUR 

Bij het vaststellen van een defect of beschadiging aan het eigendom van VZW Sjelterimmo wordt dit 

meteen gemeld aan de contactpersoon die vastgelegd wordt na afsluiten van de verhuuroverenkomst. 
Deze zal indien nodig ter plaatse komen.  

TERREIN 

Het is niet toegelaten een kampvuur te maken op het terrein van de Sjelter. Het is wel steeds 
toegestaan om vuur te maken in een sfeerverwarmer (vuurkorf, BBQ). Er mogen geen auto’s 

geparkeerd worden op het terrein met uitzondering voor het laden en lossen. 

 


