HUUROVEREENKOMST
Ondergetekenden,
1. Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Sprang
nader aan te duiden als verhuurder
en
2. ………………………………………………………………………………………,
wonende/gevestigd te
……………………………………………………………………………………….(woonplaats),
……………………………………………………………………………………….(adres),
nader aan te duiden als huurder
verklaren te zijn overeengekomen dat:
Artikel 1
Gehuurde
De verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder in huur aanneemt de
0
0
0
0
0
0

grote zaal en keuken en het terras beneden
kleine zaal en keuken en het terras beneden
kleine en grote zaal en de keuken en het terras beneden
kleine zaal en keuken (pantry) boven
geluidsapparatuur
computer en beamer in de grote zaal
(aankruisen wat van toepassing is)

van het Hervormd Jeugdcentrum (afmetingen, beide partijen voldoende bekend)
Artikel 2
Gebruik technische apparatuur
0 in afwijking van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden geschiedt de bediening van de
technische apparatuur door de huurder (aankruisen indien van toepassing)
Artikel 3
Termijn
De overeenkomst wordt aangegaan voor:
a) Dag(en) en datum van verhuur

van / tot uur

…………………………………………

….. - …..

uur

……………………………………….. .

….. - …..

uur

b) Een periode van ……………………………………………………….. (maanden, jaar)
ingaande ………………………………………………………………... (datum)
en eindigende op ……………………………………….……………… (datum)

1

en wel op
………………………………………………………………………………………………………….
Vanaf een half jaar vóór het verstrijken van deze huurperiode, zullen partijen
onderhandelingen openen over de eventuele verlenging van deze huurovereenkomst. Indien
geen onderhandelingen plaatsvinden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een
zelfde periode.
of voor onbepaalde tijd ingaande ………………………………………… (datum)
en wel op
…………………………………………….……………………………………………………………
Artikel 4
Huurprijs
Het huurbedrag is inclusief normaal gebruik van verwarming, verlichting, sanitair en, voor
zover aanwezig, geluidsinstallatie. De huurprijs bedraagt € …………. per ………….
(periode).
Voor het gebruik van beamer van de verhuurder wordt door de verhuurder een aparte
vergoeding van € ……….. in rekening gebracht.
Betaling van de huurprijs voor de onder artikel 2a genoemde termijn, dient uiterlijk 14 dagen
na de huurdatum te geschieden op rekeningnummer NL83 FVLB 0699 8421 74 ten name
van CvK Hervormde Gemeente Sprang.
Betaling van de huurprijs voor de onder artikel 2b genoemde termijn, dient te geschieden bij
maandelijkse vooruitbetaling van € ………… op rekeningnummer NL83 FVLB 0699 8421 74
ten name van CvK Hervormde Gemeente Sprang.
Artikel 5
Algemene voorwaarden
Op deze huurovereenkomst zijn de ‘Algemene voorwaarden voor de verhuur van
zaalruimten van het Hervormd Jeugdcentrum van de Hervormde gemeente te Sprang’ van
toepassing. Met ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord
met deze voorwaarden.
Ondertekening
Aldus opgemaakt en getekend te …………………………………………(plaats),
op …………………………………………..…………………………………(datum)

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Sprang
……………………………………………..(voorzitter)
……………………………………………..(secretaris)
(verhuurder)
…………………………………………..…
(huurder)
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