
 

VERHUURCONTRACT LOKAAL  

SCOUTS EN GIDSEN LONDERZEEL 
 

 

Scouts en Gidsen Londerzeel  
Burcht 6  
1840 Londerzeel 

 

Gegevens verantwoordelijke verhuurder  
- Simeon Devos 

 GSM: 0478/ 18 80 65 

- Lore Leo 

 GSM: 0474/ 70 88 35 

- Hannah Seghers 

 GSM: 0478/ 06 29 04 

 

 

Gegevens huurder  
Naam: …………………………….  
Adres: …………………………….  
Gsm: …………………………….  
Rekeningnummer: ……………………………. 

 

Totaal aantal personen (inclusief leiding, max 75): ……………………………. 

 

De huurder wordt van volgende lokalen ter beschikking gesteld:  
Ο Kapoenenlokaal  
Ο Kabouterlokaal  
Ο Beverlokaal   
Ο Jong-giverlokaal  
Ο Giverlokaal 
Ο Akabelokaal   
Ο Akabetoilet  
Ο Keuken en resterend sanitair 

 

 

Datum en uur aankomst: ……………………………. 

 

Datum en uur vertrek: ……………………… om 11u. 

 

Prijs: 3 euro per persoon per nacht (minimum van 100 euro) 

 

Waarborg: 250 euro 
 
De huurder dient de waarborgsom over te schrijven naar het rekeningnummer BE 28 
9730 2950 6020 (Argenta). Deze overeenkomst wordt pas van kracht zodra de 
waarborgsom betaald is. 



Voor zover er geen schade aan de lokalen en geen inbreuken op het huishoudelijk 
reglement werden vastgesteld, wordt de waarborgsom binnen de 10 werkdagen 
teruggestort op de rekening van de huurder. 

 

Kost gas, water en elektriciteit per weekend:  
- Gas: € 0,75/m³  
- Water: forfait 15 euro  
- Elektriciteit: forfait 25 euro 

 
Kostenberekening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het totale bedrag dient betaald te worden binnen de 10 werkdagen na vertrek op 

rekeningnummer BE05 9731 8100 6175 (Argenta). 

 

Met het ondertekenen van dit contract verklaart de huurder kennis te hebben 

van het huishoudelijk reglement omtrent het huren van de lokalen van 

Scouts en Gidsen Londerzeel. Bij deze verklaart de huurder dit reglement na 

te leven en bij inbreuk van het reglement zal de huurder de vooraf 

afgesproken compensatie betalen binnen 10 werkdagen indien deze de 

waarborg overschrijdt. 

 

 

Dit contract is opgemaakt in tweevoud op 

 

 

, 
 

te 
 

, waarvan elke partij verklaart één te hebben 
 

ontvangen. 
 
 

Handtekening      Handtekening Huurder 
  

Scouts en Gidsen Londerzeel 
  

Aantal personen ………  x €3  
   

Aantal nachten  = 
   

Aantal vuilniszakken ……… x €1,6 = 
   

Water €15  
   

Elektriciteit €25  
   

Gas   
   

Eventuele schade   
   

TOTAAL   
   


