
Regelement verhuur scoutinggebouw “ aan de Santkoul”                   

 
Reservering en betaling. 

 
Reservering kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. Mondelinge afspraken zijn 
altijd te beschouwen als informatief. 

 
Reserveringen zijn eerst definitief na: 

-  Ontvangst (binnen 7 werkdagen) door de verhuurder, Frans Vogels, van 
het volledig ingevulde en ondertekende huurcontract. 

 en 

- Ontvangst van een waarborgsom van 115,00 Euro op de rekening van 
Scouting St. Hubertus bij de Rabobank NL54RABO0121800431 uiterlijk 14 

dagen na inzenden van het huurcontract. 
 
Betaling huurgeld: 

- Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf dient de gehele 
huursom te zijn bijgeschreven op de rekening van Scouting St. Hubertus 

( rekeningnummer zie hierboven). 
 

Financiële afhandeling: 
- Direct na het einde van uw verblijf in ons scoutinggebouw wordt de door u 

betaalde waarborgsom teruggestort op uw rekening, echter onder aftrek 

van de kosten van de door u veroorzaakte schades aan gebouw, inventaris 
of terrein. Indien de waarborgsom ontoereikend is, ontvangt u een 

rekening voor het resterende bedrag, welk bedrag u binnen 21 dagen dient 
te voldoen. 

 

Tarieven. 
Huurprijs: 

De huurprijs bedraagt 5,00 Euro per persoon per nacht. 
Met een minimum bedrag van 125,00 Euro per nacht 
De huurprijs een dagdeel; morgen, middag of avond bedraagt: 

Voor de periode 1oktober tot 1 mei 75,00 Euro i.v.m. stookkosten 
Voor de periode 1 mei tot 1 oktober 50,00 Euro 

 
Inbegrepen in de huurprijs: 
De kosten voor gas, water en elektriciteit zijn in de huurprijs inbegrepen. 

 
Niet inbegrepen in de huurprijs: 

 
1. Pannen, 2. Bestek, 3. Serviesgoed, 4. Koffiezetapparaat,  
5. Pionierhout.  Het is wel mogelijk de nummers 1 t/m 5 te huren. De verhuurder 

kan u informeren om welke artikelen het gaat en wat de daaraan verbonden 
kosten zijn. 

- De gesprekskosten voor telefoongebruik bedragen 0,20 Euro per telefoontik. 
  
  



Regels. 

 
- Tijdens uw verblijf in ons gebouw bent u volledig verantwoordelijk en   

aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schades aan het door u gehuurde. 
Kosten voor vervanging, herstel of reiniging worden volledig bij u in rekening 
gebracht. 

- Het gebouw dient -goed schoongemaakt-, opgeleverd te worden aan het einde 
van de huurperiode. 

- Afval en huisvuil dienen -in elk geval aan het einde van de huur-    
gedeponeerd te worden in de afvalcontainers. 
- De aanwezige brandblusvoorzieningen (brandslangen, blusapparaten en 

blusdeken) mogen enkel in geval van brand gebruikt worden. 
- Het gebouw is voorzien van inbraak- en brandalarm. Indien er tijdens uw 

verblijf door uw toedoen meer dan eenmaal een vals alarm afgaat, zullen de door 
de gebouwenbeheerder gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. 
- Het is verboden op het terrein te graven, hout te kappen of de begroeiing te 

beschadigen. 
- Open vuur is alleen toegestaan op de kampvuurplaats in de daarvoor       

bestemde vuurkorf/ton i.v.m. buren hinder(rook). 
- Bij voorkeur alleen droog hout gebruiken. 

- Op het terrein mogen geen auto's rijden of worden geparkeerd. 
- Als u het gebouw verlaat dient u het steeds zorgvuldig af te sluiten, evenals de 
toegangspoorten tot het terrein. 

- Fietsen moeten altijd geplaatst worden in de daarvoor bestemde rekken. 
- U mag geen burengerucht veroorzaken en zeker na 22.00 uur dient u hier 

streng op toe te zien door lawaai en of harde muziek te voorkomen. 
- Aanwijzingen door de verhuurder, de gebouwbeheerder en/of andere 
bestuursleden van onze Stichting dienen onverwijld opgevolgd te worden. 

- Indien dit tijdens het verblijf strikt noodzakelijk is, dient u de verhuurder, 
gebouwbeheerder, bestuursleden of leiding van onze Stichting tot het  

gebouw of terrein toe te laten. Wij zullen dit ongerief tot het uiterst 
noodzakelijke beperken. 
 

- Bij niet naleving van dit regelement en eventuele aanvullende mondelinge dan 
wel schriftelijke afspraken, bij wangedrag en indien u aanwijzingen van de 

verhuurder niet nakomt, is de verhuurder steeds bevoegd u verder verblijf te 
ontzeggen. In dat geval vindt geen restitutie van de huurprijs of borgsom plaats. 
U blijft ook dan aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schades. 

  



Plattegrond van de te huren ruimtes. 

 

 
 

 
 
 

1.1 Hal   6.60 m x  5.40 m 
1.3 Keuken   3.00 m x  6.65 m 

1.4 Waslokaal  4.65 m x  5.10 m 
1.5, 1.6, 1.7 Toiletten 
1.8 Spellokaal:  totaal  20.20 m x  8.00 m 

   speellokaal 13.55 m x  7.33 m 
   slaapruimte   6.65 m x  8.40 m 

 


