HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM
De ondergetekenden:
1. Stichtng Sicoutng Titus Brnnndsmnn,  gevestgd te Someren,  reichtsgeldig vertegenwoordigd door
J. Toonen 2. …………………………………………,  gevestgd te ……………..………… reichtsgeldig
vertegenwoordigd door …………………………….………….
verklnnren:
De onder 1 genoemde stichtng,  hiernnn te noemen: de verhuurder,  verhuurt nnnnn de onder 2
genoemde orgnnnisnnte,  hiernnn te noemen: de huurder:
De nnnnn de Vlnnsstrnnnnt 18 te Someren-Eind gelegen Blokhut de Brim,  iniclusief met uitzondering vnnn de
zolders en nnfgesloten opslnngruimten,  dnnnwel de gedeelten vnnn die blokhut nnls nnnnngegeven op de bij
dit icontrnnict gevoegde door pnnrtjen voor nnkkoord getekende verklnnring. Deze overeenkomst vnnn huur
en verhuur wordt gesloten onder de volgende bepnnlingen en bedingen:
Artkel 1: huurperiode:
De huurperiode gnnnnt in op ………. om 12.00 uur en eindigt op ………… om 12.00 uur.
Artikel 2: huurprijs
De huurprijs bedrnnnngt €5.00 per dnng per persoon met een minimum vnnn €75,  - per dnng. In de
huurprijs is inbegrepen de toeristenbelnnstng á €1.00 per persoon per nnnicht. De huurprijs dient
voldnnnnn te worden in twee termijnen vnnn 50% vnnn de huursom. De eerste termijn vervnnlt bij
ondertekening vnnn deze overeenkomst; de tweede termijn vervnnlt één mnnnnnd voor de nnnnnvnnng vnnn
de huurperiode. De versichuldigde bedrnngen dienen overgemnnnnkt te worden op
bnnnkrekeningnummer 1481.92.181 t.n.v. Stichtng Sicoutng Titus Brnnndsmnn te Someren onder
vermelding vnnn: Huur blokhut vnnn … tot en met … De huursom wordt bepnnnnld door het opgegeven
nnnnntnnl personen mnnnnl het nnnnntnnl nnnichten (met een minimum vnnn €75, - per dnng). De huurder is
verpliicht om het ter hnnnd gestelde nnnichtregister in te vullen. De eventuele meerprijs door het verblijf
vnnn meer personen dnnn nnnnnvnnnkelijk opgegeven,  wordt verrekend met de borg. De huursom
bedrnnnngt ………… (nnnnntnnl personen) x ………… (nnnnntnnl nnnichten) x €5.00 = € ………… (totnnnnl)
Dnnnnrnnnnnst is het optoneel om de blokhut nnichter op het terrein er bij te huren. De huurprijs bedrnnnngt
50, - Euro per dnng.
Totnnnnlprijs verhuur blokhut : = € ………… + (huursom extrnn blokhut 50, - Euro X ……. Dnngen = € ………… )
Totnnnnlprijs verhuur : = € …………

Artkel 3: wnnnnrborgsom
Nnnnnst de in nnrtkel 1 vermelde huurprijs is de huurder nnnnn de verhuurder een wnnnnrborgsom vnnn
€150, - versichuldigd,  eveneens te voldoen één mnnnnnd voor de nnnnnvnnng vnnn de huurperiode Indien
geen sichnnde nnnnn het gebouw en de inventnnris is geiconstnnteerd en indien de huurder nnnnn de

verpliichtngen voortvloeiende uit deze overeenkomst heef voldnnnnn,  znnl het restnnnt vnnn de
wnnnnrborgsom binnen 14 dnngen nnn het einde vnnn de huurperiode nnnnn de huurder worden
geresttueerd door stortng op een door de huurder nnnnngegeven bnnnkrekening. Voor zover dit niet de
rekening t.n.v. de huurder moicht zijn,  wordt toich de verhuurder te nnllen tjde gennicht reichtsgeldig te
hebben betnnnnld,  tenzij kwnnde trouw vnnn de zijde vnnn de verhuurder bewezen wordt.
Artkel 4: gebruik vnnn gnns,  wnnter,  elektriiciteit,  telefoon &  restnnfvnnlicontnniner
De voormelde huurprijs is iniclusief het gebruik vnnn gnns,  wnnter,  elektriiciteit,  telefoonkosten en
restnnfvnnlicontnniner. Bij nnnnnvnnng en einde vnnn de huurperiode zullen de meterstnnnden worden
genoteerd. De kosten vnnn het verbruik worden bij exicessen met de borgsom verrekend.
Artkel 5: nnnnulering
Wnnnneer de huurder tot een mnnnnnd voor de nnnnnvnnng vnnn de huurperiode de overeenkomst opzegt, 
is nnnnn de verhuurder een bedrnng versichuldigd vnnn 50% vnnn de huursom. Wnnnneer de huurder minder
dnnn een mnnnnnd voor de nnnnnvnnng vnnn de huurperiode de overeenkomst opzegt,  is het volle
huurbedrnng nnnnn de verhuurder versichuldigd. De wnnnnrborgsom znnl in het lnnnntste gevnnl worden
geresttueerd met nnfrek vnnn € 20, - nndministrnntekosten. Alle opzeggingen vermeld in deze
overeenkomst gesichieden per nnnnngetekend sichrijven.
Artkel 6: beperking gebruik gehuurde
Het stnnnnt de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor nnndere doeleinden dnnn toegestnnnnn in
de Algemene Plnnnntselijke Verordening vnnn de Gemeente Someren. Het is de huurder verboden het
gehuurde geheel of ten dele in onderhuur nnf te stnnnnn.
Artkel 7: reichten verhuurder
De verhuurder dnnnwel een persoon welke nnnmens het gemnnichtgd is om op te treden nnnmens hem, 
is bevoegd te nnllen tjde de verhuurde terreinen en opstnnllen te betreden.
Artkel 8: huisregels
De door de verhuurder vnnstgestelde en door de huurder ondertekende huisregels (bijlnnge 2) voor het
gebruik vnnn het gehuurde dienen door de huurder strikt te worden nnngeleefd. Bij het niet nnnkomen
vnnn de huisregels znnl de verhuurder de huurder zonodig nnnnnsprnnkelijk stellen voor ontstnnne sichnnde
nnlsmede de hieruit volgende vervolgsichnnde.
Verhuurder is gereichtgd huurder onmiddellijk vnnn het terrein te verwijderen indien verhuurder vnnn
mening is dnnt nnnnn een of meer bepnnlingen vnnn deze overeenkomst niet of niet behoorlijk door huurder
wordt voldnnnnn ic.q. nnngeleefd.
Artkel 9: zorgpliicht en nnnnnsprnnkelijkheid voor sichnnde
De huurder wordt gennicht het gehuurde in goede stnnnnt vnnn onderhoud te hebben ontvnnngen en znnl
het nnn gebruik ook weer in goede stnnnnt vnnn onderhoud nnnnn de verhuurder ter besichikking stellen. De
huurder is verpliicht op de in nnrtkel 4 nnnnngegeven tjd vnnn het einde vnnn de huur de sleutels nnnnn te
overhnnndigen. De verhuurder znnl in het bijzijn vnnn de huurder het gehuurde inspeicteren en de
huurder zonodig nnnnnsprnnkelijk stellen voor geiconstnnteerde sichnnde nnnnn gebouw,  terrein of inventnnris.

Voorwerpen die bij de nnnnnvnnng vnnn de huur nnnnnwezig wnnren en nnnnn het eind vnnn de huurperiode
ontbreken,  worden op kosten vnnn de huurder vervnnngen. De hiervoor gemnnnnkte kosten zullen
verrekend worden met de wnnnnrborgsom. Indien de kosten vnnn de sichnnde het bedrnng vnnn de
wnnnnrborgsom te boven gnnnnn,  is de huurder nnnnnsprnnkelijk voor het resterende bedrnng. Zo mogelijk is
de huurder verpliicht de sichnnde voor zijn vertrek te herstellen.
Artkel 10: vrijwnnring voor sichnnde
De huurder vrijwnnnnrt de verhuurder voor elke nnnnnsprnnnnk op vergoeding wegens sichnnde,  welke moicht
voortvloeien uit het gebruik vnnn het gehuurde.
Artkel 11: verzekering
De verhuurder heef het gehuurde tegen sichnnde verzekerd. Voor zover eichter tjdens de huurperiode
door toedoen vnnn perso(o)n(en),  wnnnnrvoor de huurder nnnnnsprnnkelijk gesteld knnn worden,  sichnnde
ontstnnnnt,  is de huurder voor die sichnnde nnnnnsprnnkelijk.
Artkel 12: stoken
Het nnnnnleggen vnnn knnmpvuren is zonder toestemming vnnn de verhuurder te strengste verboden.
Voor zover de gemeente bij het verlenen vnnn de nodige toestemming nnnnn de verhuurder nnndere
regels oplegt,  is de huurder verpliicht die regels stpt nnn te komen. (registrnnte &  melding)
Artkel 13: Legionellnnprevente
Huurder dient de verhuurder ten nnllen tjde toegnnng te geven om wekelijkse mnnnntregelen in het
knnder vnnn het legionellnnbeheerplnnn uit te voeren. Huurder dient instruictes vnnn de verhuurder in het
knnder vnnn dit beheerplnnn op te volgen.
Artkel 14: Nnnkomen verpliichtngen
Indien de huurder niet nnnnn de verpliichtngen,  voortvloeiend uit deze overeenkomst,  voldoet,  is de
verhuurder bevoegd deze overeenkomst terstond te ontbinden. Resttute vnnn de in nnrtkel 2
genoemde wnnnnrborgsom nnlsmede vnnn de eventuele restnnnthuursom znnl in dnnt gevnnl niet
plnnnntsvinden. In gevnnl vnnn fnnillissement of vnnn sursénnnice vnnn betnnling verleend nnnnn de huurder zijn
de icurnntor vnnn de huurder dnnnwel hnnnnr verefennnnnrs nnnnnsprnnkelijk voor de voldoening vnnn nnlle voor
de huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verpliichtngen.
ARTIKEL 15: Alicohol:
De huurder mnng,  zonder de noodznnkelijke vergunningen,  in geen gevnnl nnlicoholisiche drnnnken tegen
betnnling sichenken.
Aldus in tweevoud overeengekomen te Someren op ……………. , 
Nnnmens de verhuurder:

J. Toonen

Nnnmens de huurder:

Bijlage 1; contactgegevens Blokhut de Brim
Vlnnsstrnnnnt 18
5712 XN Someren-Eind
0493-470280
Beheerder: Stichtng Sicoutng Titus Brnnndsmnn
Jnnn Toonen
Einderweg 8
5712 AW Someren
0493-496582 Rnnbobnnnk NL33 RABO 0148 192 181

Gegevens huurder: Nnnnnm vereniging:
Nnnnnm icontnnictpersoon:
Adres:
Posticode &  Woonplnnnnts:
Telefoon:
Mobiel:
E-mnnil:
Huurperiode:
Restnnnt huur en wnnnnrborg terug te storten op bnnnk/gironummer:
Ten nnnme vnnn:
Plnnnnts:

Bijlage 2: Huisregels
-Het tjdstp vnnn nnnnnkomst en vertrek moet tjdig nnnnn de verhuurder gemeld worden,  zodnnt een
nnfsprnnnnk gemnnnnkt knnn worden over het ontvnnngen en resttueren vnnn de sleutel. Uitgnnngspunt is dnnt
om 12.00 uur de blokhut leeg moet zijn en dnnt de volgende groep nnn 12.00 uur komt.
-De gebruikte ruimten dienen sichoon en op de nnfgesproken tjd te worden opgeleverd. Wnnnneer
dit niet gebeurt,  worden de sichoonmnnnnkkosten op de borg ingehouden.
-Houd er rekening mee dnnt de blokhut ziich nnnnn de rnnnd vnnn een woonwijk bevindt. Buiten mnng
tussen 22.00 en 7.00 uur geen geluid buiten de grenzen vnnn het terrein hoorbnnnnr te zijn,  veroorznnnnkt
door de huurder.
-Er geldt voor het gehele gebouw een rookverbod.
-Het gebruik vnnn de nnnnnwezige inventnnris in de blokhut is toegestnnnnn. Buiten het gebouw is het
gebruik vnnn inventnnris niet toegestnnnnn. Voorwerpen die bij de nnnnnvnnng vnnn de huur nnnnnwezig wnnren
en nnnnn het eind vnnn de huurperiode ontbreken,  worden op kosten vnnn de huurder vervnnngen.
-Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur nnf te stnnnnn.
-De huurder dient zelf zorg te drnngen voor borden,  bestek,  bekers,  theedoeken,  toiletpnnpier, 
vuilnisznnkken,  etic.
-Het is ten strengste verboden om te koken buiten de keuken. Het gebruik vnnn een elektrisiche
friteuse is toegestnnnnn in de keuken. Het gebruik vnnn een frietpnnn die gebruikt wordt op een
gnnsfornuis is ten strengste verboden.
-De zolders en opslnngruimtes vnnn de blokhut worden niet verhuurd. Deze ruimtes mogen nimmer
gebruikt worden door de huurder,  dit in verbnnnd met brnnndveiligheidsvoorsichrifen.
-Alle rnnmen en deuren moeten gesloten zijn nnls de blokhut (tjdelijk) verlnnten wordt nnlsook bij
defnitef vertrek. De luiken rondom de blokhut mogen diicht worden gemnnnnkt.
-Huurder dient de verhuurder ten nnllen tjde toegnnng te geven om wekelijkse mnnnntregelen in het
knnder vnnn het legionellnnbeheerplnnn uit te voeren. Huurder dient instruictes vnnn de verhuurder in het
knnder vnnn dit beheerplnnn op te volgen.
-De blokhut is uitgerust met diverse brnnndblussers en noodverliichtng. Deze nnppnnrnntuur wordt
jnnnnrlijks geicontroleerd. Dnnnnr deze nnppnnrnntuur en de icontrole hierop kostbnnnnr is,  gnnnnn er hoge kosten
gepnnnnrd met het nnl dnnn niet opzetelijk onbruikbnnnnr lnnten rnnken vnnn deze nnppnnrnntuur.
-Het gebruik vnnn de knnmpvuurkuil is sleichts toegestnnnnn nnn toestemming vnnn de verhuurder. Op
geen enkele nnndere plnnnnts mnng vuur gestookt worden. Voor het mnnken vnnn een knnmpvuur mnng
nnlleen gebruik gemnnnnkt worden vnnn door de huurder zelf meegenomen hout of door de verhuurder
nnnnngewezen hout. Er mnng enkel worden gestookt nnn melding bij de gemeente Someren. Dnnnnrnnnnnst
dient het zogennnnnmde stookregister te worden ingevuld. Dit hnnngt in de keuken vnnn de blokhut.
-In gevnnl vnnn icnnlnnmiteiten moet ten nnlle tjde icontnnict op worden genomen met de verhuurder, 
nnnnnst uiternnnnrd benodigde hulpdiensten.
-Alleen het gebruik vnnn liicht nnlicoholisiche drnnnken,  onder toeziicht vnnn volwnnssenen is toegestnnnnn.
Gebruik vnnn overige verdovende middelen is ten strengste verboden.
-De pericelen nnnnnst en nnichter de blokhut zijn eigendom vnnn Stichtng Sicoutng Titus Brnnndsmnn.
o Het is verboden om beplnnntng te vernielen.
o Grnnven in het terrein is niet toegestnnnnn.
o Mnnterinnlen die buiten op het terrein zijn opgeslnngen dienen op de oorspronkelijke plnnnnts te worden
teruggeplnnnntst.
-De beheerder houdt toeziicht op een juiste gnnng vnnn znnken. Annnwijzingen dienen strikt opgevolgd
te worden. Huurders die de regels met voeten treden,  worden per direict uitgesloten vnnn het
gehuurde.

Huurder verklnnnnrt kennis te hebben genomen vnnn bovenstnnnnnde huisregels. Nnnmens de huurder:
Nnnnnm: Hnnndtekening:
Dnntum:

