Huurvoorwaarden gebouw HET BASTION,
Stichting Scouting de Veste, Hasselt

Stichting Scouting de Veste, gevestigd te Hasselt, behartigt de financiële belangen van scoutinggroep
Scouting de Veste te Hasselt. Zij beheert het gebouw HET BASTION aan de Sikkel 1a en is gerechtigd
op te treden als verhuurder van het genoemde pand en het daarbij behorende terrein aan de huurder.
1. Algemeen.


De Stichting verhuurt aan particulieren ouder dan 21 jaar, scoutinggroepen of andere verenigingen, tenzij het dagelijks bestuur anders beslist.



De huurder huurt het gebouw voor een van tevoren afgesproken periode.

2. Prijsstelling.





Een dagdeel:
€ 75,Twee dagdelen:
€ 100,Een hele dag:
€ 125,Een dagdeel is een ochtend, middag of avond.



Huur voor meerdere dagen (nachten):
o Bij overnachtingen wordt € 125,- per nacht gerekend.
o Overnachting in het gebouw is mogelijk voor maximaal 40 personen (zelf slaapuitrusting meebrengen). Er kan ook overnacht worden op het terrein in eigen tenten.
o Aankomst is na 15.00 uur, vertrek is voor 10.00 uur.



Bij huur van een of meerdere dagde(e)l(en) moet het huurbedrag zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk een week voor de verhuur overgemaakt te zijn op rekening van Scouting de Veste.



Bij reserveringen voor meerdere dagen moet naast het huurbedrag een borgsom van € 100,betaald worden. Dit gehele bedrag dient zo spoedig mogelijk na het reserveren te zijn overgemaakt op rekening van Scouting de Veste. Annuleren kan kosteloos tot 2 maand voor aanvang van de verhuurperiode. Daarna komt de borgsom ten goede aan de verhuurder.



Het rekening nr waar het huurbedrag op gestort kan worden is NL64RABO0325663599 t.n.v.
Stichting scouting De Veste, o.v.v. huur gebouw en de bijbehorende huurdata. Na ontvangst
van het bedrag is het gebouw definitief gereserveerd door de huurder. De borgsom wordt
verrekend met eventuele geconstateerde schade en wordt na afloop teruggestort.

3. Betrekken en achterlaten van het gebouw.


De ruimtes worden bij aanvang van huurperiode netjes en schoon opgeleverd door verhuurder. Bij de sleuteloverdracht worden de ruimtes samen met de verhuurcoördinator doorlopen en overgedragen.



Bij het verlaten van het gebouw dienen de ruimten door de huurder schoon en opgeruimd
(ook opgehangen slingers, ballonnen e.d.) te worden achtergelaten. Bij in gebreke blijven
hiervan zijn de schoonmaakkosten ad € 40,- voor rekening van de huurder.



Eventuele defecten/schades dienen gelijk aan de verhuurcoördinator te worden gemeld. De
huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de gehuurde periode is ontstaan. Eventueel veroorzaakte schade zal worden verrekend met de, eventuele, borgsom.
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Met betrekking tot het inleveren van de sleutel worden afspraken gemaakt met de verhuurcoördinator. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de sleutel tijdens de huurperiode. Bij
verlies of diefstal dient dit direct te worden gemeld bij de verhuurcoördinator.

4. Gebruik van het gebouw en het terrein.


Tijdens de sleuteloverdracht wordt met een mondelinge instructie gegeven ten behoeve van
het gebruik van de diverse apparatuur en voorzieningen.



Er mag gebruik gemaakt worden van de keuken en de daar aanwezige apparatuur, pannen,
borden, bekers en bestek.



Er is een open WIFI verbinding aanwezig



De stereo installatie is niet beschikbaar voor verhuur.



Het gebruik van pionierhout is niet bij de huur inbegrepen.

5. Veiligheid, milieu en omgeving.


Het gebouw is voorzien van wettelijk verplichte vluchtroutes en signaleringen. Er zijn brandblussers aanwezig.



Het gebruik van de kampvuurplaats en het brandhout is alleen toegestaan door scoutinggroepen, niet door andere huurders. Let hierbij wel op de windrichting en stookgedrag zodat
voetbalvereniging en buren geen last hebben van de rook. Het gebruik van een eigen vuurkorf en of barbecue is wel toegestaan.



Auto’s moet u parkeren op de parkeerplaatsen in de nabijheid van het gebouw. Op het terrein mogen geen auto’s geparkeerd worden. Fietsen moet u plaatsen bij de ingang.



Binnen het gehele gebouw geldt een rookverbod.



Houd rekening met de buren, geen harde muziek of lawaai. ’s Avonds na 22.00 is het stil op
het terrein.



In verband met beperking van mogelijke overlast is het gebouw ‘s avonds tot maximaal 00.00
uur te huur.
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