
KLJ-lokaal Sinaai 
Vleeshouwersstraat 4E 

9112 Sinaai 

HUUROVEREENKOMST 
VERHUURDER HUURDER 
 

KLJ Sinaai/VZW KLJ Lokaal Sinaai 
Vleeshouwersstraat 4E  
9112 Sinaai 
 
Contactpersoon (1): 
De Block Lien 
0473 44 26 25 
kljsinaai4e@gmail.com 
 
Contactpersoon (2): 
Van Hecke Stef 
0494 27 21 55 

 
 
Rekeningnummer: 
BE83 7376 1807 1515 

 

 
Naam: ……………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

GSM: ..……………………………………………………….. 

E-mailadres:……………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 
Rekeningnummer huurder: 
 
BE………………………………………………………………….. 
 

 

VZW KLJ Lokaal Sinaai is overeengekomen dat het KLJ-lokaal Vleeshouwersstraat 4E te Sinaai ter beschikking 
wordt gesteld aan de huurder 

Datum: …………………………………………  uur van aankomst: ……………………………………… 

      uur van vertrek: ………………………………………….. 

De verhuurder geeft huur aan de huurder. 
Een gebouw bestaande uit: 

 Grote zaal  
 Keuken  
 Sanitaire ruimten: heren- en damestoiletten, minder-validentoilet en douches  

 
Huur van materiaal (zie bijgevoegde inventarislijst). 
 

Opmerking: 
Dit contract is pas geldig wanneer de waarborg van €300 samen met het huurgeld van €150 betaald 
wordt op het bovenaan vermelde rekeningnummer van KLJ Sinaai. De storting (€450) gebeurt met 
als mededeling: HUUR + ‘naam huurder’ + ‘datum verhuur’. 
 
De huurder dient drank af te nemen van de verhuurder: (1 euro per consumptie) 
Jupiler 
Cola 
Cola zero 
Ice tea 
Fanta 
Sprite 
Water klein (plat en bruis) 
 
 
Andere dranken mogen zelf meegebracht worden. 

mailto:kljsinaai4e@


KLJ-lokaal Sinaai 
Vleeshouwersstraat 4E 

9112 Sinaai 

 
Het bedrag van de consumpties wordt door de huurder zo snel mogelijk na de huur van het lokaal 
overgeschreven met als mededeling: DRANK HUUR + ‘naam huurder’ + ‘datum verhuur’. Pas daarna 
wordt de waarborg van €300 teruggestort. Indien schade is aangericht door de huurder kan er een 
deel van de waarborg afgehouden worden.  
 
Bij ondertekening van dit contract verklaart u akkoord te zijn met ons huishoudelijk regelement (zie 
bijlage). 
 
Dit contract wordt opgemaakt in 2 exemplaren (één voor de huurder en één voor de 
verhuurder). Dit contract gaat pas van kracht van zodra de waarborg betaald is. 
 
Opgemaakt te Sinaai op:  …………………………………………….. 
 

Naam verhuurder: 
 

Naam huurder: 
 
 

Handtekening verhuurder: Handtekening huurder: 
 
 
    
 

 

 
 


