
VOETBALCLUB VC Bertem-Leefdaal 
Locatie :   

Dorpstraat 257    3061   Leefdaal   

HUUROVEREENKOMST KANTINE 
 

Overeenkomst tussen VC BERTEM&LEEFDAAL en Dhr. / Mevr. ……………………….. wonende te 

……………………………………………………………………………….. 

hierna genoemd als de huurder, wordt volgende overeenkomst gesloten : 

 

1)Datum activiteit :   ……………………………………………….. 

 

2)Huurprijs : 

Één dag of avond : 200 €     + 25 € bij gebruik keuken 

        

Twee dagen : 250 €      + 50 € bij gebruik keuken 

        

 

De afgesproken totaalprijs = …………………………………………………………….. 

 

3)Gebruiksduur : 

De kantine is beschikbaar voor de huurder de dag voor of van de activiteit, afhankelijk van de activiteiten 

(trainingen + wedstrijden) van de voetbalclub. 

De kantine dient terug gebruiksklaar te zijn ten laatste om 11 uur de dag na de activiteit. 

4)Dranken :  

Alle dranken, op uitzondering van wijnen worden door VC Bertem-Leefdaal geleverd en verrekend. 

Aangestoken vaten worden op basis van gewicht afgerekend, open flessen worden beschouwd als volledig 

verbruikt. 

5)Materiaal : 

De huur van kantine en/of keuken dekt het gebruik van alle materiaal daar aanwezig. Het materiaal wordt 

niet in bruikleen meegenomen. De huurder zorgt voor afwasmiddel, keukenlinnen en vuilniszakken, dit alles 

neemt hij terug mee. 

6)Kuisen kantine : 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het kuisen. Dit houdt in: 

 

Buffet : spoelbakken & koelkasten alsmede het afwassen van de gebruikte glazen met inbegrip van de 

opberging hiervan. 

Keuken :  fornuis (vuren , ovens , dampkap), frituurinstallatie, koelkasten, afwasbakken en tafels, 

werktafels, kookgerei, alsook alle gebruikte materiaal dat terug wordt opgeborgen op de juiste plaatsen. 

Zaal :  alle tafels worden afgekuist. Alle afval wordt in vuilniszakken gedaan en meegenomen door de 

huurder. 

Vloeren : alle vloeren worden met water gekuist. 

Voor niet uitgevoerde werken ten laste van de huurder zal een forfaitaire vergoeding van 50 € worden 

aangerekend. 

7)Verantwoordelijkheden : 

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor diefstal, verlies of aangerichte schade aan de installaties en 

materialen van de verhuurder VC Bertem-Leefdaal. 

Geen nagels, vijzen, nietjes, duimspijkers, wel plakband gebruiken, enkel op de ramen, en nadien proper 

afkuisen met gepast materiaal. De publiciteitsborden mogen niet beschadigd worden !!! 

8)Betaling : 

De huurovereenkomst is pas definitief na het betalen van 100,00 € voorschot. 

De afrekening gebeurt binnen de 30 dagen na de activiteit. 

9)Rookverbod : 

Er wordt niet gerookt in de kantine. 

 

Voor akkoord : Voor de verhuurder VC Bertem-Leefdaal   De huurder 

 

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

 

 

ontvangen  : de som van ……………..als voorschot. 


