Gebruikers / huurovereenkomst Raaijhal Overloon
Deze Gebruikers/ huurovereenkomst is opgesteld door Stichting Beheer Raaijhal.
De Beheerder / exploitant van de Raaijhal Overloon, welke in opdracht van
Stichting Beheer Raaijhal Overloon de exploitatieovereenkomst voor eigen
ondernemen en risico uitvoert: Goemans Raaijhalbeheer VOF, hierna te noemen
“beheerder” verklaart in gebruik te hebben gegeven aan:
(op de ononderbroken lijnen informatie in te vullen door de huurder)
Vereniging/ Stichting / School / Groep / Persoon
NAAM: ___________________________________________________
ADRES: __________________________________________________
WOONPLAATS: ____________________________________________
TEL.: ____________________________________________________
MAILADRES: ______________________________________________
Hierna te noemen “huurder”, die erkent in gebruik Sporthal “Raaijhal” te
Overloon te hebben aanvaard:
•

Voor de dag/tijd/periode zoals contractueel middels een reserveringsformulier
door de beheerder met huurder vooraf is overeengekomen en vastgelegd;

•

Dat annuleren van vooraf overeengekomen reserveringen in een vastgestelde
periode niét mogelijk is;

•

Indien geen gebruik wordt gemaakt van een vooraf vastgestelde reservering de
huurkosten doorberekend worden;

•

Indien door oplegging vanuit de overheid de Raaijhal moet worden gesloten, dit
een overmacht situatie is en de huurkosten over betreffende periode worden
doorberekend;

•

Indien de overheid de huurkosten over betreffende periode vergoed aan de
beheerder, zullen deze, minus eventuele administratiekosten, aan de huurder
worden terugbetaald.
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✓ Huurder heeft het recht op gebruik van de door de beheerder aan te wijzen kleeden wasgelegenheid en de aanwezige spelmaterialen en toestellen die eigendom
zijn van de Raaijhal.
✓ Materialen welke eigendom zijn van verenigingen en scholen mogen alléén worden
gebruikt met toestemming van de beheerder. Deze zal hiervoor eerst overleggen
en toestemming vragen aan de eigenaar.
✓ Huurder verklaart de Gebruikersvoorwaarden, welke geacht worden in deze
overeenkomst te zijn opgenomen en hiervan als addendum deel uitmaken, door te
hebben genomen, “te kennen” en deze na te leven;
✓ Huurder verklaart haar leden/mede-gebruikers van de Gebruikersvoorwaarden en
Huisregels in kennis te stellen, zodat deze nageleefd worden.
✓ Deze gebruikersovereenkomst dient ingevuld en ondertekend, tezamen met het
reserveringsformulier per mail te worden aangereikt aan de Beheerder naar
mailadres: info@raaijhal.nl
✓ Onvolledig ingevulde reserveringsaanvragen worden niet in behandeling genomen.
✓ De getekende overeenkomst is geldig tot die tijd dat er sprake en/of noodzaak is
deze overeenkomst te wijzigen en dient jaarlijks met de reserveringsaanvraag
ingediend te worden.

Overloon
Datum: _________________________________________________________
Namens de huurder: _______________________________________________

_______________________________________________________________
Namens de exploitant / beheerder: Harold Goemans
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