
 

Huurovereenkomst voor Groepen  
 
De ondergetekende 
 
Beheerder: ………………………………… vertegenwoordiger van Stichting Scouting St.Maarten. 
Huurder:     ………………………………… vertegenwoordiger van …………………………………. 
             p/a ………………………………….……………………..   te ............................................... 
verklaren het volgende overeengekomen te zijn: 
 

1. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van verhuur en huur betreffende 
        Blokhut “de Sterreschans” te Doornenburg. 
2. De huurperiode begint op dd:….……..……..……..     na ………..….. uur  

                    en eindigt op dd:…………..…..………  voor ……….….. uur  
      Het aantal personen bedraagt:………………  (Maximaal 30 personen, anders in overleg). 
3. De aankomsttijd is na 14:00 uur. Vertrektijd is voor 11:00 uur. Aankomstdag en vertrekdag 

worden tezamen als 1 dag verrekend. 
4. De huurprijs bedraagt: € 5,00 pppd. Met een minimum van € 125,00 pd. 
5. De huurprijs dient voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden. Bij de huurprijs is 

gebruik van gas, water en elektra inbegrepen.  
6. De huurder betaalt een waarborgsom van € 100,00. Deze waarborgsom dient binnen 2 weken 

na het ontvangen van de huurovereenkomst in het bezit te zijn van Scouting St.Maarten. De 
beheerder zal 2 weken na de huurperiode deze waarborgsom aan de huurder terugstorten op                  
Rek.nr:  IBAN…………………..…………………, mits de huurder voldaan heeft aan het 
huishoudelijk reglement. 

7. Na ontvangst van de waarborgsom en huurovereenkomst is deze van kracht. Zonder bericht 
vervalt na de vervaldatum elke aanspraak. 

8. Indien de huurder om welke reden dan ook afziet van de verhuur dient hij, uiterlijk 6 weken 
voor de afgesproken huurperiode, de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. Anders wordt 
de waarborgsom niet gerestitueerd. 

9. De huurder gaat akkoord met het huishoudelijk reglement. Begin-, eindcontrole en 
sleuteloverdracht zal met de beheerder in overleg geschieden. Voor de huurperiode zullen de 
beheerder en huurder een controleformulier invullen omtrent juiste aantal personen en 
achterlating van het gehuurde. 

10. Scouting St. Maarten behoudt altijd het recht de huurovereenkomst/huurperiode te verbreken 
indien de huurder de huurovereenkomst/huishoudelijk reglement niet naleeft. 

11. Opties blijven 2 weken van kracht. Hierna behoudt Scouting St. Maarten het recht de verhuur 
aan anderen te gunnen.  
  

Aldus overeengekomen en ondertekend dd…………………….. 
 
             Beheerder:                                                                Huurder:  


