
Collegelaan 30 3600 Genk

GEBRUIKSOVEREENKOMST

Tussen vzw internaat O.-L.-Vrouwlyceum Collegelaan 30 te 3600 Genk, vertegenwoordigd door mr.
Herbert Schoebben, beheerder verder genaamd  “de beheerder “,

en ………………………………………………………………………………………….de “gebruiker en/of organisator “
vertegenwoordigd door ………………………………………………………….

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

1 Periode: van …………………………………………………………… (eerste maaltijd is avondeten) tot
en met ……………………………………………… (warm middageten).
Voorzien aantal personen: ………………… (inclusief begeleiding).

Voorkamp (indien van toepassing) van:  …………………………………………………………… tot en
met ………………………………………………… .

Voorzien aantal personen: ………………… (inclusief begeleiding).
Nakamp (indien van toepassing) van: …………………………………………………………… tot en

met ……………………………………………… (inclusief begeleiding).
Afgesproken maaltijden en forfaitaire prijs: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Maaltijdprijzen bezoekers:

Ontbijt: €5
Middageten (soep, hoofdgerecht, dessert): €8
4-uurtje (drank + koekje): €1,50
Koude maaltijd/avondeten: €6

2 Hoofdactiviteit organisatie: …………………………………………………………………………………………………

3 De beheerder stelt lokalen en diensten van het internaat O.-L.-Vrouwlyceum en van de
school ter beschikking van de gebruiker.

Inclusief:
❖ ……. kamers gelegen op de 1ste en 2de verdieping
❖ Vol Pension inclusief 4-uurtje (inclusief keuken- en onderhoudspersoneel) aan €30,00

per deelnemer/begeleider per dag.
❖ De grote ontspanningsruimte (eventueel op te delen in overleg), 3 lokaaltjes gelegen op

het gelijkvloers
❖ De refter, gelegen op het gelijkvloers
❖ Het sanitair gedeelte inclusief water/gas/elektriciteit
❖ Dagelijks onderhoud van het sanitair

Exclusief:
……… lokalen in de koepel x ………… dagen (prijs =  € 25/dag/lokaal, op voorhand te reserveren)
De koepelzaal zelf in de koepel x ………… dagen (prijs= €50/dag, op voorhand te reserveren, met een

aparte huurovereenkomst)
Sporthal op het domein x ……… dagen (prijs = €50/dag, op voorhand te reserveren)
Voor het afval wordt een forfaitaire kost aangerekend van €25 per week (op basis van 6 volle
zakken per week).

4 Waarborg: De gebruiker dient als huurwaarborg het bedrag van € 700,00 (gelezen als
zevenhonderd euro) over te schrijven voor 30 juni 2022, op rekeningnummer BE25 2350
2153 1382 van het internaat O.-L.-Vrouwlyceum te 3600 Genk met vermelding van
“waarborg …………………………………………………………………… van ……………… tot ………………”..
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Van dit bedrag zullen de kosten van bvb. beschadigingen, verdwenen materialen, slecht
gesorteerd afval, overmatig afval, extra poets,…… gedebiteerd worden. In de loop van de
week na de activiteit zal de waarborgsom of het saldo ervan teruggestort worden, of in
vermindering gebracht bij de afrekening.

5 De kok en het personeel staat in voor de aankopen, het bereiden, buffetbediening,
opwarmen, afwassen en dagelijks onderhoud van het gebouw. De extra gehuurde locaties
zullen onderhouden worden door de organisatie zelf en niet door het personeel van het
internaat.
De kamers, keuken (bij gebruik tijdens voor- en nakamp) en lokalen van het internaat
dienen proper achtergelaten te worden op ……………… (afgesproken datum en uur). Dit
laatste houdt concreet in:

-Alles borstelschoon (niets meer op de grond)
-Alle vuilbakken leeggemaakt in de juiste container gesorteerd
-Alle overige materialen weer meenemen (er mag niets achtergelaten worden!)

6         De eindafrekening (a.d.h.v. de samen ingevuld en ondertekende verblijfsnota) dient
betaald te zijn binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.  De bedragen kunnen
overgeschreven worden op rekeningnummer BE25 2350 2153 1382 van vzw Internaat
O.-L.-Vrouwlyceum Collegelaan 30 te 3600 Genk.

7 De gebruiker en bezoekers maken gebruik van de voorziene parkeerplaatsen. Voor
autobussen is dit de speelplaats. Het hek achter het internaat wordt zoveel mogelijk (en
zeker ’s nachts) gesloten.

8 Het poetsen van de extra gereserveerde locaties (inclusief sanitair) zal steeds efficiënt
uitgevoerd worden. Zo niet, zal hiervoor € 30,00 per uur/personeelslid worden
aangerekend.
Indien de kamers en lokalen niet proper (zoals in puntje 5 beschreven) achtergelaten
worden, zal hiervoor de eindschoonmaak gefactureerd worden ten bedrage van €360.

9 Het is absoluut verboden om met verf, scheerschuim, ketchup enz. te knoeien in de
kamers, gangen en alle lokalen. Het is verboden te eten/drinken in de extra gehuurde
locaties.
Het meubilair mag enkel verplaatst worden in overleg met de beheerder en dient weer op
zijn originele plaats teruggezet te worden.
Huisdieren zijn verboden binnen alle gebouwen.

10 In ALLE gebouwen geldt er een strikt rookverbod. Buiten de gebouwen, op het
schoolterrein, is roken slechts toegestaan in het rokershok (fietsenstalling) achter het
internaat.
Indien het brandalarm door onvoorzichtigheid afgaat (opletten met deodorant en het
gebruik van kaarsen), zal een kost aangerekend worden van €150.
Op het gehele schoolterrein is het maken van een open vuur of kampvuur strikt
verboden.

11 Bij het betrekken en verlaten van de lokalen wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. De
gebruiker neemt de accommodaties aan in de staat waarin ze zich bevinden bij het
ondertekenen van het contract.

12 De gebruiker zal de aanplantingen respecteren. Beschadigingen worden medegedeeld en
aansluitend hersteld of vergoed.

13 De gebruiker ontvangt de nodige sleutels van de lokalen.
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De beheerder is niet verantwoordelijk voor diefstal, noch voor enige andere schade
veroorzaakt aan eigendommen toebehorend aan de organisatie of hun bezoekers.

14 Voor aanvang van de huurperiode zal de beheerder de gebruiker op de hoogte stellen van
alle nodige veiligheidsmaatregelen. De gebruiker verklaart de veiligheidsinstructies te
zullen respecteren.

15 De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door
ongevallen bij gebruik van de ter beschikking gestelde infrastructuur. De gebruiker gaat de
verplichting aan een verzekeringscontract af te sluiten, waardoor de B.A. van de organisatie
gedekt is. De gebruiker doet afstand van alle verhaal dat eventueel uitgeoefend zou kunnen
worden ten overstaan van de eigenaar van de gebouwen.
De gebruiker is verplicht een persoonlijke ongevallenverzekering voor haar medewerkers te
onderschrijven, tenzij deze waarborgen reeds in een andere polis opgenomen zijn.
De beheerder bevestigt hierbij dat de veiligheid van de gebouwen conform de wet is.

16 De beheerder heeft een brandpolis afgesloten met afstand van verhaal op de gebruiker.
Wel dient de gebruiker zelf in te staan voor een verzekering voor zijn eigen inboedel.

17 Contactpersonen:

Beheerder: dhr. Herbert Schoebben h.schoebben@lyceumgenk.be
0489/443668

Organisator: ……………………………………… ………………………………………………
…………………….

18 De organisatoren bezorgen bij het ondertekenen van het contract de beheerder een
deelnemerslijst, een lijst met alle begeleiders en eventueel vergezellende familieleden.

19 Annuleringsvoorwaarden vanaf het moment van schriftelijke reservatie:
-Annulatie tussen 12 maanden en 6 maanden: verlies van het voorschot
-Annulatie tussen 6 maanden en 3 maanden: 50% van de prijs per persoon
-Annulatie tussen 3 maanden en 1 maand: 75% van de prijs per persoon
-Annulatie binnen de maand: 100% te betalen van de prijs per persoon
Met de prijs per persoon wordt bedoeld: €30 per doorgegeven persoon bij reservatie.

20 Een reservatie wordt als definitieve boeking beschouwd vanaf het moment van
schriftelijke bevestiging via brief/mail.
Voor jullie werd deze datum vastgelegd op …………………………….
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Opgesteld in tweevoud  op …………………….

Voor de beheerder van vzw internaat O.-L.-Vrouwlyceum
(Eigenhandig te schrijven door de beide partijen: “Gelezen en goedgekeurd”)

Tekst: ……………………………………………………………………………………………………………………….

handtekening

Schoebben Herbert
Internaat beheerder

Voor de gebruiker
(Eigenhandig te schrijven door de beide partijen: “Gelezen en goedgekeurd”)

Tekst: ……………………………………………………………………………………………………………………….

handtekening

……………………………………
Verantwoordelijk gebruiker

p.s.: alle bladen dienen geparafeerd te worden door beheerder en organisator!
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