
OVEREENKOMST GEBRUIK INFRASTRUCTUUR BUURTHUIS 
 
 
 
Tussen 
 
de vzw Elisabeth-Begijnhof, Rabotstraat 9, vertegenwoordigd door Ruben Leupe, 
hierna genoemd ‘de vzw’ 
 
en 
 
naam: 
adres: 
telefoon: 
rekeningnummer: 
 
hierna genoemd ‘de gebruiker’, 
  
 
RUIMTES & INFRASTRUCTUUR 
 
De vzw stelt de gelijkvloerse verdieping van haar infrastructuur (Rabotstraat 9, 
9000 Gent) tijdelijk ter beschikking van de gebruiker. 
 
Alle andere lokalen mogen niet betreden worden. Dit geldt ook voor de caravan 
die op het terrein staat. 
 
 
GEBRUIKSVERGOEDING – WAARBORG 
 
Gebruik + opkuis: €80 
Waarborg: €250 
 
De gebruiker betaalt gebruiksvergoeding en waarborg ten laatste 1 week 
voorafgaand aan de verhuurdatum op rekeningnummer BE45 4419 0190 0189, 
met vermelding “huur e-huis datum”. 
 
 
DATUM + SLEUTEL 
 
Datum verhuring: 
Datum sleuteloverdracht: 
 
De sleutel dient ten laatste om 22u op de dag van de huur worden 
teruggegeven aan de vertegenwoordiger van de vzw. 
 
DRANKEN 
 
De gebruiker is verplicht de te verbruiken dranken, met uitzondering van wijnen 
en koffie af te nemen van de vzw, tegen vermelde prijzen. Ten laatste 1 week 
voor de verhuurdatum wordt het benodigde aantal door de gebruiker 
doorgegeven en door de vzw klaargezet. Achteraf wordt gezamenlijk het verbruik 
geteld. 
 
 



De aanwezige dranken en prijzen: 
 
Frisdanken: 

• Coca cola/coca cola light: €0,75 
• Fanta:  €0,75 
• Looza sinaas: €0,75 
• Chaudfontaine bruisend/plat: €0,50 

Bieren : 
• Jupiler: €0,75 
• Kriek: €1,5 
• Augustijn blond/donker: €1,5 
• Leffe Blond: €1,5 

 
 
HUISREGELS 
 
De gebruiker treedt op als een goede huisvader.  Hij waakt erover dat : 
 

• er niet gerookt wordt in het gebouw. 
• het meubilair dat zich in het gebouw bevindt niet buiten gebruikt wordt. 
• er niets aan de muren gekleefd of op enige andere wijze gehecht wordt. 
• de wetgeving betreffende nachtlawaai en overlast ten strikste 

gerespecteerd wordt. Overtredingen zijn ten laste van de gebruiker. Bij 
vaststelling van overlast door een gemachtigd persoon (vb. politie of GAS-
ambtenaar) zal de borg volledig worden ingehouden! 

• het is niet toegelaten bijkomende geluidsversterking te gebruiken. In de 
tuin mag geen muziek worden gespeeld. 

• alle ter beschikking gestelde gebruikte voorwerpen worden afgewassen. 
• indien de aanwezige vuilzakken vol zijn, deze vervangen worden door 

nieuwe reglementaire vuilzakken van Stad Gent (door de gebruiker te 
voorzien). 

• de kartonnen dozen en de glazen recipiënten (die afkomstig zijn van de 
voorraad die hij zelf meebrengt) terug mee genomen worden.   

• het gasfornuis en de oven grondig worden schoongemaakt. 
• alle lichten worden gedoofd en alle deuren slotvast worden gesloten bij het 

verlaten van het gebouw. 
  
 
 
 
 
 
Handtekening vzw Handtekening gebruiker 
 
 
 
 
 

 

   


