
Huurcontract 
KSA ZELE 

Dekenijstraat 4, 9240 Zele 
Omschrijving 

Huurcontract met betrekking tot de huur van de toegewezen jeugdlokalen. 

Gegevens 

 Verhuurder Huurder 

Vereniging KSA Zele  

Contactpersoon Troy Malfliet  

Adres Langestraat 34 

9240 Zele 

 

GSM 0492/873357  

E-mailadres verhuur.ksazele@gmail.com  

Rekeningnummer BE65 7995 1552 5696  

 
Verhuurperiode 

 Datum Uur 
Aankomst 

  
Vertrek 

  
 
Tarieven 

Onze lokalen bieden plaats aan max. 40 personen. De kostprijs bedraagt, voor een groep tot 20 
personen, 150 euro. Indien de groep meer dan 20 personen telt, wordt per bijkomend persoon 3 
euro per nacht bijgerekend.  
Er wordt tevens een waarborg gevraagd van 150 euro die de reservatie definitief maakt. Deze dient 
ten laatste 30 dagen voor aankomst gestort te worden op bovenstaand rekeningnummer met 
vermelding : naam – groep - datum verblijf. 

De waarborg zal binnen de 4 weken na de huurperiode teruggestort worden. Deze termijn laat ons 
toe om eventuele schade vast te stellen. Herstellingskosten of schadekosten kunnen van de 
waarborg afgehouden worden. Indien deze niet volstaat kan het tekort steeds van de huurder 
gevorderd worden. 

 Prijs 
Waarborg  €150  
Overnachting €150 voor een groep tot 20 personen 

• bijkomende personen: €3 per persoon / nacht 
Afval* • Huisvuil (zwarte zak) : €4 per zak 

• PMD (blauwe zak) : €2 per zak 
*Afval wordt achteraf afgerekend voor het vertrek. 

Aantal personen:      
Aantal nachten:      
Totale prijs: (waarborg) + (vaste kost overnachting) + (kost bijkomende personen) 
=              



Gegevens lokaal 

• Polyvalente zaal: Kan opgedeeld worden in 3 compartimenten en bevat 
voldoende banken en tafels. Het lokaal is ook uitgerust met enkele prikborden. 

 
• Keuken: Bevat gasfornuis met 3 kookplaten en een oven, grote koelkast en 

diepvriezer. Er is ook een doorgeefluik naar de polyvalente zaal. Er is ook 
voldoende bestek, bekers, borden, kookmateriaal, schotels, potten en pannen. 

 
• Hoeklokaal: Kan fungeren als leidingslokaal en bevindt zich in het andere 

gebouw. 
 

• Toiletten: Zijn opgedeeld in een mannentoilet en een vrouwentoilet. 
• Grasplein: Deze moet enkel op zaterdagnamiddag van 13:00u tot 17:00u 

gedeeld worden met KSA ZELE. 
 

Huurreglement 

• De lokalen en het terrein dient na het verblijf in dezelfde staat worden 
achtergelaten en te worden schoongemaakt. Dit houdt in: vegen, schuren, 
dweilen en afval buiten deponeren. Indien dit niet gebeurd is, kan een deel van de 
waarborg weerhouden worden. 

• De gebruiker dient zich aan alle relevante wetgeving te houden. De 
verhuurder is onder geen beding verantwoordelijk voor eventuele overtredingen 
van de wetgeving. De huurder is hierbij ook verantwoordelijke voor eventuele 
ongevallen. 

• De huurders dienen de lokalen en het terrein te behandelen als een 
‘goede huisvader’. Dit betekent dat ook alle dingen niet rechtstreeks indruisen 
tegen andere punten van deze overeenkomst, maar wel de grenzen van de 
redelijkheid schaadt, kunnen worden opgevat als een overtreding van de 
gebruiksovereenkomst. 

• Op de afgesproken dag en uur zal de verhuurder aanwezig zijn om het 
onthaal te verzorgen. Samen met de huurder moet de verhuurder zich 
vergewissen van eventuele schade aan de gebouwen. Het lokaal dient uiterlijk 
vrijgemaakt te worden op het afgesproken tijdsstip.  

• De lokalen en de aanwezige spullen moeten in oorspronkelijke staat 
teruggeleverd worden. Bij schade of verlies wordt een deel van de waarborg 
ingetrokken. 

• Indien het contract is opgesteld onder valse gegevens kan de toegang 
worden geweigerd en de waarborg ingehouden worden. 

• Het plaatsen van tenten op het speelterrein is niet toegestaan. 
• Het is niet toegelaten om tijdens het verblijf in het lokaal fuiven en 

feesten te geven. Indien dit toch gebeurt, wordt de gehele waarborg 
weerhouden. 

• De verhuurder en leden van KSA ZELE kunnen ten alle tijden het terrein 
en de lokalen betreden. 

• Afval dient op de toegewezen plaats te worden gedeponeerd. Daar kan je 
huisvuil (zwarte zakken), PMD (blauwe zakken), Glas (gele mand) deponeren. 
Papier & karton dient in de vuurton geplaatst te worden. Groen afval hoort in onze 
composthoop achteraan ons terrein. 

• Sjorbalken mogen gebruikt worden als deze op dezelfde manier worden 
teruggelegd. Bij eventuele schade van sjorbalken dient dit onmiddellijk te 
worden gecommuniceerd met de verhuurder.  



• In alle lokalen geldt er een rookverbod. 
• De lokale worden enkel ter beschikking gesteld voor niet-commerciële 

doeleinden. Ook leidingsweekenden worden geweerd. 
• Detergent, keukenhanddoeken en vaatdoeken dienen zelf voorzien te 

worden. 
• De stookplaats met vuurton achter de polyvalente zaal kan gebruikt 

worden met enige veiligheid. Hout moet zelf voorzien worden door de 
huurders. 

• De wagens van de huurders mogen het plein oprijden en zich parkeren op 
de patio. U kan niet parkeren in de Dekenijstraat, dit is enkel toegelaten om te 
laden/lossen. 

• De huurder verbind zich er toe met zijn activiteiten de hinder op de buurt 
tot het minimum te beperken. Dit houdt in: Geluidshinder; Wij vragen om 
buiten geen muziek af te spelen voor 11:00u en na 22:00u en in de tussentijd het 
geluid te beperken. De spot die het terrein belicht dient te worden uitgezet na 
22:00u. Vandalisme en andere overlast dient vermeden te worden. 

• Indien de contactpersoon (huurder) minderjarig is, dient het contract 
tevens getekend te worden door een ouder of voogd. 

 
Bij het ondertekenen van deze huurovereenkomst verklaart de huurder dat hij 
het contract heeft gelezen en akkoord gaat met het contract en bijhorende 
reglement. 
 
Handtekening verhuurder Hantekening huurder 
 (Naam, datum, handtekening) 
 
 
 
 
 
 

 
 


