
 

HUUROVEREENKOMST EERSTE GEBOUW NUMMER: ______ 
 
DE ONDERGETEKENDEN 

Stichting Scouting Oost 1 Amsterdam 
  Hierna te noemen: de verhuurder dan wel de beheerder 
En 

Naam huurder: ______________________________________________ 
 

E-mail huurder: ___________________________________________ 
 

Telefoonnummer huurder: ___________________________________ 
Hierna te noemen: de huurder 

 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
1. Algemeen 

1.1. In deze overeenkomst worden nadere rechten, plichten en regels met betrekking tot de verhuur 
van het Eerste Gebouw van Stichting Scouting Oost 1 te Kruislaan 224 Amsterdam nader bepaald 
en overeengekomen.  

1.2. Onder het gehuurde wordt verstaan: het Eerste Gebouw en daar omliggend terrein. 
1.3. Onder de beheerder wordt verstaan: een vertegenwoordiger van de verhuurder. 
1.4. De huursom (exclusief borg) voor deze huurperiode bedraagt: 

€ ______,______ 
1.5. Totaal over te maken: 

€ ______,______ 
1.6. Deze huurovereenkomst is van toepassing op de huur in de periode: 

___:___ ____/____/_____ tot en met ___:___ ____/____/_____ 
 
2. Betaling 

2.1. De betaling van de totale huursom (inclusief waarborgsom) dient uiterlijk 14 dagen voor de 
huurdatum te worden gestort op bankrekening NL66 INGB 0004 8423 33 t.n.v. Scouting Oost 1 – 
Amsterdam onder vermelding van naam huurder en nummer van huurovereenkomst. 

2.2. Deze huurovereenkomst is pas definitief nadat de huursom en de getekende huurovereenkomst 
ontvangen zijn door de verhuurder. Als de huursom en/of de overeenkomst niet op tijd 
ontvangen is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om het gehuurde aan derden te 
verhuren. 

2.3. Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de huurperiode, wordt 75% van de huursom 
gerestitueerd. 

2.4. De waarborgsom à €350,- wordt binnen 14 dagen na afloop huurperiode teruggestort. De 
waarborgsom wordt aangesproken in geval van: 
2.4.1. Schade aan glas en/of serviesgoed 
2.4.2. Schade aan gebouw en/of interieur 
2.4.3. Geen of niet voldoende schoonmaak 
2.4.4. Het niet nakomen van deze huurovereenkomst 

2.5. Bij een schadebedrag hoger dan de betaalde waarborgsom blijft de huurder aansprakelijk voor 
het totale schadebedrag. 

Paraaf voor gezien: ________________ (huurder) 



 

2.6. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken, beschadigen van 
eigendommen, persoonlijke bezittingen en/of lichamelijk letsel van en aan alle onder de huurder 
vallende personen. 

2.7. De verhuurder zal zorg dragen voor het naar behoren functioneren van de verwarming, gas, water 
en elektra. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel letsel, die door de 
huurder zou worden voorkomen, uit eventuele tekortkomingen in deze voorzieningen. 
 

3. Tijden en faciliteiten zaal 
3.1. De verhuur is uiterlijk mogelijk van 13:00 tot 01:00. Om 01:00 moet het gebouw leeg zijn en dient 

de huurder het gehuurde verlaten te hebben. 
3.2. Tot 10:00 de volgende ochtend kan er opgeruimd en schoongemaakt worden. Dit kan ook 

aansluitend gebeuren, mits dit zonder overlast aan de buren gebeurt en de in lid 1 van dit artikel 
genoemde tijden gerespecteerd worden. 

3.3. Op de avond van de verhuur mag er tot 22:00 buiten muziek te horen zijn, daarna dient de 
huurder het volume aan te passen zodat de buurt geen last heeft van geluid. 

3.4. Livemuziek is niet toegestaan en de huurder mag enkel gebruik maken van de al aanwezige 
muziekinstallatie. Deze kan met een AUX-kabel op een telefoon of laptop aangesloten worden. 
Er is Wi-Fi aanwezig. 

3.5. Roken kan buiten gebeuren, maar let erop dat de deuren zoveel als mogelijk gesloten blijven, om 
de overlast tegen te gaan. 
 

4. Overige bepalingen 
4.1. Het is de huurder enkel na overleg met  en na schriftelijke toestemming van de verhuurder 

toegestaan om kampvuur te maken op de daarvoor bestemde kampvuurplaats. De huurder dient 
zelf zorg te dragen voor aanvoer en afvoer van hout.  

4.2. Het is de huurder toegestaan tot maximaal zes auto’s te parkeren op het terrein. Vier dienen 
geparkeerd te worden in de betegelde parkeerhaven, twee dienen naast elkaar geparkeerd te 
worden op de hoek van het pad voor het Eerste Gebouw.  

4.3. Het is de huurder niet toegestaan om: 
4.3.1. Punaises, spijkers of andersoortige bevestigingsmaterialen te gebruiken; 
4.3.2. Confetti te gebruiken; 
4.3.3. Schoonmaakmiddelen te gebruiken die bleek bevatten. (I.v.m. septic tank); 
4.3.4. Met een gemotoriseerd voertuig het grasveld te betreden; 
4.3.5. Vuurwerk in welke vorm dan ook af te steken; 
4.3.6. Lachgas of welke drugs dan ook op het terrein te gebruiken; 
4.3.7. Te roken in het gehuurde. 

4.4. De huurder dient zelf zorg te dragen voor: 
4.4.1. Het afvoeren van het afval. Er bevindt zich een afvalcontainer van de gemeente buiten het 

hek. Glas dient meegenomen te worden naar een daarvoor bestemde glasbak; 
4.4.2. Hand- en theedoeken; 
4.4.3. De benodigde schoonmaakmiddelen. 

4.5. De verhuurder is een huurovereenkomst aangegaan met een bij naam en toenaam bekende 
vertegenwoordiger van de huurder. In voorkomende gevallen zal alleen deze persoon 
geaccepteerd worden als gesprekspartner bij de overdracht van het gehuurde. De 
gesprekspartner wordt geacht zich te houden aan de algemeen geldende regels van het fatsoen, 
waaronder ook valt het gebruik van geestverruimende middelen, waaronder alcohol. In geval 

Paraaf voor gezien: ________________ (huurder) 



 

geen juiste overdracht mogelijk is door toedoen van deze middelen behoudt de verhuurder zicht 
het recht voor de huurders te sommeren het gehuurde te doen verlaten met onmiddellijke 
ingang. De kosten voor het opruimen en schoonmaken zullen dan tegen marktconform uurtarief 
worden afgerekend onder aftrek van de waarborgsom. 

4.6. De verhuur aan minderjarigen (onder de 21 jaar) geschiedt alleen onder de verantwoordelijkheid 
en aanwezigheid van 1 persoon die tenminste 21 jaar is, per 20 minderjarigen. 

4.7. De beheerder houdt toezicht op een juiste gang van zaken. Aanwijzingen dienen strikt opgevolgd 
te worden. Indien de huurder deze aanwijzingen met voeten treedt, dient deze het gehuurde per 
direct te verlaten.  

4.8. Minimaal een week voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder contact op te nemen met 
de verhuurder, dan wel beheerder, om afspraken te maken over aankomsttijd en 
sleuteloverdracht.  
 

5. Kennisneming aanvullende corona regels 
5.1. De huurder verklaart bij ondertekening kennis genomen te hebben van de aanvullende corona 

huisregels en deze te zullen naleven. 
 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND 
 
Datum: _____/______/_______ 
Namens de verhuurder, vertegenwoordigd door: 
 

 
Jan Garritzen, beheerder  Dave Winchester, beheerder 
 
 
 
 
 
_____________________, huurder 

Paraaf voor gezien: ________________ (huurder) 


