VVKSM 44ste Sint-Maarten A2544G Heide-Kalmthout VZW
Lokalen:
Acacialaan14
2920 Kalmthout
Rek. nr.: BE10 9733 9241 0504

Contactadres: Paulien Van Maldeghem
Hazendreef 11
2920 Kalmthout
0474/57.47.08
lokalen@44ste.be
GEBRUIKSOVEREENKOMST WEEKEND

VVKSM 44ste Sint-Maarten A2544G verbindt zich ertoe de lokalen ter beschikking te stellen als
weekend- of kampplaats aan de hierna vermelde groep (verder gebruiker genoemd):
NAAM GROEP: …………………………………………………………………………………………………………………………..
VERZEKERD BIJ: ………………………………………………………………………………………………………………………….
NAAM VERANTWOORDELIJKE: …………………………………………………………………………………………………..
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………………………………………………………
EMAILADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………….
REKENINGNUMMER: ………………………………………………………………………………………………………………….
PERIODE VAN: ………/…………/………………….………….. UUR TOT ………/…………/…………………………..UUR
WAARBORG: € 150
VERBLIJF: € 3,00 PER PERSOON PER NACHT (minimumprijs € 75 = 25 personen)
AANTAL PERSONEN: ……………X € 3,00 X ……………… NACHT(EN) = …………………… EURO
ENERGIEVERBRUIK:

EVENTUELE BOETES: ………………………………………………………………………………………………………………..
TOTAAL: …………………….………… EURO
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ALGEMENE VOORWAARDEN – REGLEMENT
1. De vergoeding voor verblijf en gebruik van het terrein en de lokalen van de 44ste Sint
Maarten, Acacialaan 14 te 2920 Heide-Kalmthout, is vastgesteld op € 3,00 per nacht per
persoon met een minimum van €75 per nacht. De kosten voor verbruik van water, aardgas
en elektriciteit worden afzonderlijk aangerekend. De vergoeding wordt contant betaald aan
het einde van het verblijf.
2. Deze overeenkomst is pas bindend vanaf het moment dat de waarborgsom van €150 gestort
is op rekeningnummer BE18 7360 4026 4865, Scouts 44ste Sint-Maarten met vermelding van
datum en naam van de groep en een getekend exemplaar van de overeenkomst aan de
verantwoordelijke is teruggestuurd. De waarborg dient ten laatste 2 maanden op voorhand
gestort te zijn en zal na het verblijf zo snel mogelijk worden teruggestort, geheel of
gedeeltelijk na afhouding van eventuele boetes. Iedere vorm van schade, door de gebruiker
aangebracht, aan eigendommen van de 44e Sint-Maarten moet door de gebruiker vergoed
worden. Bij het einde van het verblijf wordt er reeds een rondgang gedaan door de
verantwoordelijken van beide partijen om eventuele schade vast te stellen.
3. Niet inbegrepen: servies en bestek; kookpotten en –pannen; keukenhanddoeken;
toiletpapier; schoonmaakmiddelen.
4. Niet toegelaten:
• roken in de lokalen of op de terreinen
• betreden van opslagruimte van sjorhout (eventuele overeengekomen uitzondering bij
kampen)
• zich op de daken te begeven
• putten graven op het terrein of het gras te beschadigen (idem1ste)
• het terrein met auto’s betreden (Er zijn 2 verharde opritten waar men kan laden en
lossen.)
• schade aanbrengen aan muren ( inkervingen, gaten, verf, e.d.)
• !!! na 22.00h storend lawaai maken !!! ( politiereglement art.25)
• vuur stoken (mag enkel in de vuurkring)
5. Het uur van aankomst en vertrek evenals het overhandigen van de sleutels zal afgesproken
worden met de afgevaardigde. Indien het vertrek op een zondag valt, dient dit te gebeuren
voor 12.00h. (niet van toepassing bij kamp)
6. De gebruiker moet verzekerd zijn voor schade aan derden, inclusief brandschade.
7. De lokalen dienen uitgeveegd en gedweild te worden voor vertrek. De eetplaats moet zeker
proper gemaakt worden, evenals de gebruikte stoelen en tafels. Verplaatste tafels, stoelen
en ander gebruikt materiaal dienen terug in het lokaal te worden gezet waar ze stonden.
8. Enkel het jogiverlokaal, waar de keuken is, mag als eetruimte gebruikt worden. In de andere
lokalen wordt niet gegeten.
9. Iedere vorm van bezit, gebruik of verkoop van verdovende en opwekkende middelen alsook
misbruik van alcohol op het grondgebied van de 44e Sint-Maarten is ten strengste verboden,
wettelijke vervolging ten laste van de gebruiker.
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10. Het afval dat door de gebruiker wordt geproduceerd, dient hij allemaal terug mee naar huis
te nemen.
11. Brand- en CO2-melders zijn aanwezig. Indien deze afgaan, worden de hulpdiensten NIET
automatisch verwittigd. De apparaten kunnen afgezet worden bij vals alarm.
12. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Kapellen bevoegd.

Ondergetekende gebruiker verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en het
huishoudelijk reglement.
Ondergetekende zal de nodige stappen ondernemen om dit reglement te doen naleven door
zijn/haar leden.
De gebruiker zal over de volgende lokalen kunnen beschikken: jogiver als eet- en kookruimte,
welpen, kapoenen, sanitair met wc en stortbad (warm water).
Deze overeenkomst werd in tweevoud opgemaakt te Kalmthout op ......./........./...........

Gelezen en goedgekeurd
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