K.F.C. Immer Voort
Hoevestraat 22
2260 Westerlo
014/26 45 20

Secretariaat
Kempenaers Gunther
Sleedoornstraat 2
2260 Westerlo
0494 71 22 67

IBAN: BE66 9201 0296 1843
BIC : HBKABE22
Reknr: BE66 9201 0296 1843

HUUROVEREENKOMST KFC IMMER VOORT
Verantwoordelijke KFC Immer Voort : Dieltjens Kurt gsm 0498-576244
Huurder : Naam
Adres
Woonplaats
Huurt ?
Prijs

……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………

1. Huurprijs ( netto prijzen hieronder + 21% BTW)
Verhuur kantine
150 €
Opkuis 65 €
Verhuur kantine fuif 250 €
Opkuis 10 € per uur
Verhuur halve kantine 100 €
Opkuis 40 €
Verhuur kleedkamers 50 €
Opkuis 25 €
Verhuur kantine eigen spelers 25€
Huurbakplaat
15 €
Onkosten mazout
2 € / liter
Diftar
4 € per zak
Dranken : de laatste aankoopprijs + 15 %
2. Op rekeningnr BE66 9201 0296 1843 dient 20 dagen voor de activiteit
100 € borg te worden gestort als bevestiging van de reservatie, zo niet is
deze reservatie ongeldig. Borg fuif is 500€.

Zonder schadegeval wordt de borg bij de eindafrekening in mindering
gebracht. De huurder zal eventuele schade aan het gebouw en
benodigdheden vergoeden.
3. De huurder is verplicht de dranken van KFC Immer Voort te gebruiken.
Er is geen vergunning tot het schenken van sterke dranken.
Kapotte glazen worden doorgerekend.
Stoelen terug op tafels zetten en de kantine schikken in oorspronkelijke
staat , alsook buiten opruimen en het afval te sorteren, zo niet wordt de
opkuisprijs met 30 € opgetrokken. Tafels eerst proper maken.
Gelieve lege flessen wijn en cava enz.. zelf naar glascontainer te doen.
4. Laat de nooduitgang vrij en er is volledig rookverbod.
5. De voetbalterreinen mogen onder geen enkel beding gebruikt worden
om materialen, tafels en stoelen en springkastelen en dergelijke op te
zetten.
6. Voor het gasgebruik staat de huurder zelf in alsook voor alle
keukenbenodigdheden.
7. Na de activiteit worden de sleutels zo vlug mogelijk ingeleverd.
8. Het bestuur van KFC Immer Voort heeft ten allen tijde toegang tot alle
ruimtes.
9. De factuur dient 14 dagen na de activiteit te worden betaald op
bovenstaand nummer.
10.Dit contract bestaat uit 2 pagina’s en werd opgemaakt in 2 exemplaren,
waarvan één exemplaar voor de huurder en één voor de verhuurder.

Aldus overeengekomen
Datum ondertekening …………………………..
Voor KFC Immer Voort

Voor de huurder
(naam, handtekening en vermelding
“gelezen en goedgekeurd” )

