
Scouting St. Hubertus 
Herten 

 
Huurovereenkomst 

 
De Stichting Scouting St. Hubertus, vertegenwoordigd door 

de Frans Vogels, Plesmanstraat 15, 6044 VK Roermond, telefoon 
0475-331015, verhuurder, partij ter ene zijde 
en 

Naam vereniging: 
Straat: 

Postcode:   Woonplaats: 
Telefoon: 
 

huurder, partij ter andere zijde, 
verklaren voor de periode van:  

te hebben gesloten de navolgende  
 

Huurovereenkomst 

 
1. De verhuurder verhuurt aan de huurder het scoutinggebouw 

"aan de Santkoul", gelegen Evenkamp 100, 6041 PG Roermond, telefoon 
0475 - 316748, eigendom van bovengenoemde Stichting, alsmede het 

terrein binnen de afrastering. 
 
2. De overeenkomst heeft betrekking op de volgende onderdelen: 

- benedenverdieping :  hal,staf lokaal, keuken, toiletten . 
     douches/wasgelegenheid 

     verblijfsruimte en slaapzaal. 
 - buitenterrein :  speelweide/kampeerterrein. 
     (ook slaapgelegenheid op 

     kampeerterrein in tenten) 
 

3. - Bij aankomst worden het gebouw en terrein door of namens de 
verhuurder in behoorlijke staat overgedragen aan de huurder. 

 - Bij vertrek worden het gebouw en terrein door de huurder weer in goede 

staat overgedragen aan de verhuurder. 
 

4. Schade aan of in het gebouw, terrein, afrastering en/of beplanting dienen 
bij oplevering gemeld te worden aan de verhuurder. De schade komt 
volledig voor rekening van de huurder (wij adviseren u hiervoor een WA-

verzekering af te sluiten). 
 

5. Voor huurtarieven, huurvoorwaarden en materialen* welke u aanvullend 
kunt huren verwijzen wij u naar het  

 "Reglement verhuur scoutinggebouw aan de Santkoul" 

 
 * welke materialen u aanvullend kunt huren kunt vinden in de 

"Verhuurlijst Materialen", welke u op aanvraag wordt toegezonden. 
 



6.  Het "Reglement verhuur scoutinggebouw aan de Santkoul" maakt een 

onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. 
 

7. Deze overeenkomst is eerst van kracht zodra u aan alle verplichtingen 
heeft voldaan. De waarborgsom en het huurgeld dienen tijdig te worden 
overgemaakt op de Rabobankrekening van onze Stichting, 

rekeningnummer NL54RABO0121800431. 
 Vermeld bij uw betaling steeds het huurcontractnummer. 

 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 

 
Datum: _______________________ 

 
 

Huurperiode:  

Aantal overnachtingen Aantal personen 125,00 Euro/overnachting Totaal 

    

Waarborgsom   115,00 

  Totaal  

 
 

 
Hieronder de gegevens van de contactpersoon en de ondertekenaar 
vermelden. 

 
 

 
Naam : ________________________________________________  
 

Straat : ________________________________________________ 
 

Postcode : _____________  Woonplaats : _____________________ 
 
Telefoon : ______________________________________________ 

 
Aantal personen dat deelneemt aan het verblijf : ________________ 

 
Rekeningnummer huurder i.v.m. terugstorting waarborgsom: 
 

Rekeningnummer : _______________________________________ 
 

 
 

 
 
Handtekening verhuurder,   Handtekening huurder, 

 
 

______________________   ___________________ 
 


