
ALGEMENE HUUROVEREENKOMST   
  

TUSSEN ONDERGETEKENDEN:  

 1. ‘De Hollebol  Sint Petrus en Paulusstraat 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd  de 

‘VERHUURDER’  

 En  

  

2.…………………………………………………………………………  

hierna vernoemd de ‘HUURDER’    

 

Adres:  

Telefoonnummer:  

 

1. DATUM & DAGDELEN  

  

De huurovereenkomst zal een aanvang nemen op (datum): ………………………….. 

Dagdelen: van ………10…..u tot …………22.00…..u.  

Aantal verwachte bezoekers ………………….. 

Aard van het evenement: ……………………...  

De sleutel wordt symbolisch overhandigt samen met het contract en intern reglement van de 

zaalhuur.  Jens D'haene; de zaalbewaarder opent en sluit de zaak.   

Wanneer dit door overmacht onmogelijk is kan de sleutel worden geplaatst in de safe: 

code. _______ . 

 

 

 Gelijktijdig met dit contract tekent u het bijgevoegd reglement voor de zaalhuur 

en verklaar je schriftelijk het volledig te hebben gelezen en goedgekeurd. 

 Sabam en verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid) zijn ten laste van de huurder. 

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en eventuele inbraken 

tijdens de zaalhuur. Alle boetes van overlast zijn voor de huurder. 

  Alle drank moet worden afgenomen aan de Hollebol met uitzondering van aperitief en 

digestief. Inbreuken 500€ boete. 

 Roken, kaarsen en andere open vuren (gasvuur, rookmachines …) zijn verboden. 

 De zaalbewaarder Jens D’haene heeft ten allen tijde toegang tot de gehuurde lokalen. 

 Enkel na storting van de huurwaarborg staat uw huurdatum definitief vast en tellen de 

huurvoorwaarden onherroepelijk. 

 De zaal kan pas worden gebruikt als het volledige bedrag is betaald met waarborg.  

 Alle ruimtes moeten worden geveegd na gebruik. 

 Bij annulering drie weken voor de activiteit wordt de huurwaarborg aangerekend als 

schadevergoeding. 

 Bij annulering minder dan twee weken voor de activiteit wordt 50% van de huurprijs 

aangerekend + de huurwaarborg.  

 Binnen roken is ten strengste verboden. Boete 1000€ 

 Koken kan enkel in de keuken gebeuren. Opwarmen van maaltijden elders op 

verantwoordelijkheid van de gebruiker (brandgevaar/ schade) 

 Elk klein misbruik wordt verrekend in de waarborg. 

 De Huurder verklaart de zaal enkel te gebruiken voor opgegeven doeleinden. 

 



SCHADE: 

De huurder gaat vooraf akkoord met de goede toestand waarin de zaal zich bevind.  Eventuele 

gebreken worden op dit contract vermeld. __________________________________________ 

 

Het is verboden spijkers te slaan in, te schrijven of aan te plakken op deuren, ruiten, muren, 

panelen of vloeren of hierin enig hechtingsmiddel aan te brengen. Elke beschadiging of inbreuk 

op de contractuele afspraken zal in rekening worden gebracht aan de gebruiker.  

Gebeurlijke beschadigingen aan lokalen, materiaal of meubilair, defecten aan de installaties 

dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

Voor en na gebruik van apparatuur en keukenmateriaal zal de verantwoordelijke  een controle 

uitvoeren. Beschadigingen zullen worden aangerekend aan de prijs van herstelwaarde of 

vervangingswaarde. 

 

De zaal wordt achtergelaten in de oorspronkelijke staat. 

De zaal is vrij van traiteur maar de traiteur dient wel vermeld te worden met naam en adres. 

Bij vergeten van materialen kan deze dan gecontacteerd worden,  

Wanneer traiteurs bv, pizzawagens, elektrische frituren gebruik maken van ons energienet zal 

daarvoor een extra energiekost worden gerekend van 40€ 

 

Naam traiteur: ____________________________________________________________ 

Telefoon:___________________________ 

 

 In de huurprijs zijn begrepen:   

• verwarming  

• normaal elektriciteit verbruik 

• normaal water verbruik 

• Wifi  code ‘ dehollebol’ 

• gebruik van glazen, bestek, servies, bistrotafels   

 In de huurprijs zijn niet begrepen:  

• SABAM (op verantwoordelijkheid van de huurder)  

• Afvalzakken – Dreft ( kunnen ter plaatse gekocht worden ) 

• verbruik van dranken uit de zaal. (zie prijslijst bij intern reglement) 

 Storten van de huurwaarborg = Definitieve reservatie volgens de voorwaarden. 

 Betaling van het overeengekomen huurgeld dient ten laatste te gebeuren 14 dagen 

vóór de verhuurdatum. 

  Enkel per overschrijving op rekeningnummer: BE12 6528 5203 9392 

 De eindafrekening (verbruikte dranken,  schoonmaak & evt. schade) dient ten 

laatste te worden betaald 14 dagen na het verstrijken van het contract, ook enkel  

per overschrijving op hetzelfde bovenstaande rekeningnummer.  

 

Handtekening Huurder + Gelezen en goedgekeurd, 

De Huurder verklaard als een goede huisvader te zorgen voor het gehuurde goed, 

 

 

 

 



INTERN REGLEMENT voor zaalhuur 

 
HUISVUIL en OMGEVING  

Alle vuilnis (vuilniszakken, lege flessen, kartons, etc.) dient ten allen tijde door de huurder te 

worden meegenomen.  Extra opkuis uren worden aangerekend aan 15€/uur.  Vuilniszakken 

worden zelf meegebracht.  Asbakken blijven buiten en worden niet bij het huisvuil gegooid zo 

gaat uw huis of mijn zaak niet afbranden.  De kuisploeg reinigt deze wel voor u. 

De huurder verbindt zich ertoe om de rust van de omwonenden te respecteren en geen 

overmatige hinder te veroorzaken. Alle daaruit vloeiende boetes worden betaald door de 

HUURDER,  Roken gebeurt achteraan in de tuin of op het eind van de tuin onder afdak. 

ROKEN IN DE ZAAL IS TEN STRENGSTE VERBODEN.  Inbreuk hierop: boete 1000 €  

Zo hoef jezelf niet in een stankzaal toe te komen.  Alle daaruit vloeiende gerechtskosten zijn 

ook voor de huurder. 

DRANKVERBRUIK: Frisdranken, bieren, koffie, thee en wijn zijn verplicht af te 

nemen van ‘de hollebol’.  In samenspraak is een uitzondering mogelijk bv. kurkrecht.  

De gunstige tarieven van deze dranken vindt u op de prijzenlijst in bijlage. 

Er wordt een boete van 500 euro gerekend voor elke inbreuk hierop, ook hier zijn alle daaruit 

vloeiende gerechtskosten voor DE HUURDER. 

De huurder is vrij om aperitief, digestief zelf mee te brengen.   

Wijnen zijn aanwezig en zijn verplicht aan De Hollebol.  

Gebruik van koffiemachine, bier- en frisdrankglazen, tassen en ondertassen zijn inbegrepen in 

de huurprijs van de zaal.  Niet goed afgewassen extra kost kuisploeg.  De glazen zijn netjes 

voor uw feest begint. 

Alle leeggoed dient zorgvuldig gesorteerd te worden in de voorziene bakken en plaats. 

MATERIAAL Het is verboden nagels, schroeven of punaises e.d. te bevestigen in de muren 

of de plafonds van het gebouw. Alle kleine/ grote schade wordt aangerekend aan de 

vastgestelde waarde prijs van het moment door onszelf of de verzekeraar. 

Het projectiedoek kost 1500€ beschadiging zal worden aangerekend.  Voorzien speelgoed 

dient er ook te blijven.  Het gebruik van plakband aan de muren is niet toegelaten.  

AFSLUITEN  

Overal de lichten uitdoen.  Voordeur, achterdeur vergrendelen en zaal verlaten aan de grijze 

zijdeur. 

KUISEN: De Hollebol wordt netjes achtergelaten en geveegd, dweilen en opkuis, tafels 

terugzetten voorziet de kuisploeg.  

Vuile glazen, glasafval, vuilbakken wegplaatsen, muren, spiegels afwassen zitten niet in deze 

dienst en kunnen dus extra werkuren bijbrengen. Tarief 15€/uur. 

 

Te allen tijde is controle door de opzichter mogelijk, bij serieuze inbreuken kan zelfs toegang 

tot het pand onmiddellijk worden ontzegd. 

 

MUZIEK:  

De Huurder dient alles in orde te brengen ivm. SABAM wanneer een discobar is voorzien. 

Achtergrond muziek is voorzien van rechtenvrije muziek.  Eskeep.                             

De verhuurder kan voor geen enkele inbreuk aansprakelijk worden gesteld. 

Handtekening Huurder voor Akkoord; 


