
 

De schitterend gerestaureerde pastorij, geklasseerd als waardevol erfgoed, met de prachtige 
muurschilderingen, monumentale deuren, vloeren en ornamenten, vormt samen met de nieuwe zaal 
in hedendaagse architectuur en materialen, een unieke en bijzondere combinatie.  
De Beheerraad dankt u alvast voor het respect dat u en uw genodigden daarvoor zullen betuigen bij 
de activiteit die u organiseert. 

Huurovereenkomst      

Tussen: 
 VZW Vereniging Parochiale Werken, Dekenaat Londerzeel, afdeling Meuzegem nr. 1313, hierna 
genoemd “ de verhuurder “, vertegenwoordigd door:  
 

en  
Dhr/Mevr.:  
adres: 
Tel / GSM :  
E-mailadres:  
of 
Firma / Vereniging:  
Maatschappelijke Zetel:  
Vertegenwoordigd door:  
Tel / GSM : E-mailadres:  
BTW : 
hierna genoemd “ de huurder “ 

 Is overeengekomen wat volgt: 

Art. 1  Voorwerp  
De verhuurder geeft aan de huurder, die aanvaardt, in het gemeenschapscentrum “ ’t aMEUZEment" 
gelegen te 1861 Wolvertem – Meuzegem, Meuzegemstraat 84, volgende aangestipte  lokalen en 
faciliteiten in huur:  

0  de grote vergaderzaal, “De Meuzegemmer”, met ........stoelen en .........tafels 
0  de kleine vergaderzaal, “ Het Muzo” , met ........stoelen en ........tafels 
0  de keuken,  “ Den Bogaert”, met de keukenbenodigdheden zoals vermeld op de       
    hierbij aangehechte inventaris 
0  de grote zaal, " Uilennest " en mezzanine , met ........stoelen en ........tafels 
0  de tuin 
0  het terras 

De brede gang in de pastorij mag gratis gebruikt worden bij huur van een ander lokaal of van de zaal. 

 
Art. 2  Datum en duur van de overeenkomst 
De lokalen en faciliteiten vermeld onder Art. 1 worden verhuurd vanaf …..../….../……….om 08 uur 's 
morgens tot …..../....../…….... om 08 uur s' morgens. 
 
 



 Art. 3  Gebruik van de gehuurde lokalen en faciliteiten 
De gehuurde lokalen en faciliteiten worden uitsluitend gebruikt voor die activiteit of activiteiten die via 
de reserveringsaanvraag, waarvan kopie hierbij, werden meegedeeld aan de verhuurder.  
 
Art. 4  Huurprijs 
Partijen komen een huurprijs overeen van €............. voor het gebruik van de onder artikel 1 vermelde 
lokalen en faciliteiten. De huurder betaalt de huurprijs ten laatste 14 kalenderdagen voor de datum van 
de activiteit op de rekening van de verhuurder,  IBAN: BE 63 6528 4070 1308 met vermelding: “ naam 
en datum van de activiteit - huurprijs“.  

Art. 5  Waarborg  
De waarborg van € .............. dient binnen de drie dagen na ondertekening van de huurovereenkomst te 
worden overgeschreven op  
IBAN: BE 63 6528 4070 1308 op naam van de verhuurder met vermelding: “ naam en datum van de 
activiteit - waarborg“.  

De reservering is pas definitief bij ontvangst van de waarborg binnen die termijn. 
 
Art. 6  Overhandigen en terugbezorgen van de sleutels  
Het overhandigen en terugbezorgen van de sleutels wordt als volgt vastgelegd:  
- overhandigen:  
 ° datum/uur :……………… 
 ° contactpersoon huurder: naam................................................ tel/gsm:.................................. 
 ° contactpersoon 't aMEUZEment: naam.................................... tel/gsm:.................................. 
  °plaats: ........................................................... 
 - terug bezorgen ……………..  
 ° datum/uur :……………… 
 ° contactpersoon huurder: naam................................................ tel/gsm:.................................. 
 ° contactpersoon 't aMEUZEment: naam.................................... tel/gsm:.................................. 
  °plaats: ........................................................... 
 

Art. 7  Huurreglement 
De huurder bevestigt het Huurreglement gelezen te hebben en er zich volledig akkoord mee te 
verklaren.  

datum:.......................... 

 De verhuurder       De huurder 
        IBAN: BE....................................... 
        i.v.m regeling Waarborg 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De huurder bevestigt de gehuurde lokalen, meubilair en materialen in goede staat van onderhoud te 
hebben ontvangen.         
datum:.........................      De huurder 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 bijlagen: 
° inventaris keukenbenodigdheden 
° reserveringsaanvraag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           versie 16/07/2018 


