	
  

Huurovereenkomst accommodatie Participe
Aanz Amstelveen, ten deze rechtgeldig vertegenwoordigd door Participe Projecten (hierna
te noemen verhuurder), ten deze vertegenwoordigd door Henk Engel, directeur Participe
Projecten, verhuurt hierbij aan
[Naam Organisatie/Vereniging, ] [adres, postcode en woonplaats,] (hierna te noemen
huurder), ten deze vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw] [naam], die in huur aanvaardt:
de tot de locatie [Naam locatie,] [adres, postcode en woonplaats,] behorende ruimte(n):
[naam en nummer ruimte]
ten behoeve van de volgende activiteit: [vul hier een omschrijving van de activiteit(en) in]
Verhuurder en huurder zijn ten aanzien van de (ver)huur van bovengenoemde ruimte(n) het
navolgende overeengekomen;
1.

De bovenstaande ruimte(n) zal/zullen gehuurd worden op [dag] van [vb: 12:00] tot
[vb: 13:00] uur. Wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen van tevoren doorgegeven door
huurder aan verhuurder.
De overeengekomen huurperiode is van [dd/mm/jaar] tot [dd/mm/jaar]
Extra data voor deze contractperiode dient u per mail aan ons door te geven. U
ontvangt hiervan een schriftelijke reserveringsbevestiging.
De huurprijs per uur bedraagt: [vul hier het tarief per dagdeel in van de betreffende
ruimte(n) vb: 30,00]. Over het huurbedrag wordt geen BTW berekend.
De huur wordt maandelijks door verhuurder achteraf bij huurder in rekening gebracht.
Namens de huurder treedt [de heer/mevrouw] [naam], [telefoonnummer] en
[emailadres] op als contactpersoon. Namens de verhuurder treedt de Servicedesk op
als contactpersoon, bereikbaar via telefoonnummer 020-5 430 436 of via
verhuur@aanz-amstelveen.nl
Op deze overeenkomst zijn de Algemene bepalingen bij verhuur wijkcentra van
toepassing en de Wegwijzer.
Deze maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.
Middels ondertekening van de overeenkomst geeft de huurder aan dat hij/zij kennis
heeft genomen van de Algemene bepalingen bij verhuur wijkcentra en de Wegwijzer.
In geval van tegenstrijdigheden in de Algemene bepalingen bij verhuur wijkcentra en
de Wegwijzer, prevaleert de inhoud van de Algemene bepalingen.
Er zijn geen afwijkende afspraken overeengekomen.
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Namens verhuurder
Datum

Namens huurder
(datum)

Henk Engel
Directeur Participe Projecten

[naam vertegenwoordiger huurder]

(handtekening)
Overeenkomst bestaande uit:
•
•
•

Huurovereenkomst
Algemene bepalingen
Wegwijzer
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