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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Art. 1 De huurovereenkomst komt geldig tot stand mits het tijdig en correct indienen van het ondertekende huurcontract EN na betaling van de waarborg 

binnen de gestelde optietermijn op rekening BE60 7360 5162 4070 van VZW Chirolokalen Boomlaarstraat onder vermelding van ‘de naam van de 
huurder’, ‘waarborg’ en ‘de periode’ waarvoor de huurovereenkomst bedongen werd.  De waarborg is begroot op € 250,00 voor een huurperiode 
korter dan of gelijk aan 4 dagen, dan wel op € 750,00 voor een huurperiode langer dan 4 dagen.  

 

Art. 2 Bij het laattijdig indienen van de ondertekende huurovereenkomst of betaling van de waarborg, ten laatste twee weken na aanvraag van een optie, 
behoudt de verhuurder zich het recht om de aanvraag eenzijdig stop te zetten. De eventuele gestorte gelden worden door de verhuurder 
teruggestort binnen 8 dagen na de kennisgeving aan de huurder van de beëindiging van de huuraanvraag.  

 

Art. 3 Na het eenzijdig stopzetten van de optietermijn kan de aanvrager een nieuwe optietermijn verkrijgen en dit mits betaling van € 20,00 aan 
administratiekosten. 

 

Art. 4 De huurder is steeds gehouden op schriftelijke wijze het doel te kennen te geven waarvoor men de lokalen wenst te gebruiken. Op basis van deze 
informatie worden de benodigde lokalen toegewezen.  Deze uiteenzetting bevat een tijdslijn van de activiteiten die de huurder zinnens is te houden 
en/of te organiseren in de lokalen. Hierbij maakt hij bijgevolg niet enkel melding van de activiteiten zelf maar ook van de uren van de organisatie en 
de benodigdheden die hij hiervoor wenst aan te wenden.  

 Deze tijdslijn is de huurder te allen tijde tegenwerpelijk en kan aanleiding geven tot eenzijdige beëindiging van de huurovereenkomst.  
 Ingeval de verhuurder dit nodig acht zal hij deze informatie mededelen aan de omliggende buren en, indien hij dit nuttig acht, hun akkoord vragen 

met deze activiteiten alvorens de huurovereenkomst gesloten wordt.  
 

Art. 5 Ingeval de huurder de huurovereenkomst wil opzeggen, is hij € 100,00 verschuldigd aan de verhuurder indien op het moment van de opzeg minder 
dan 90 dagen resteren op de kalender voor aanvang van de huur. Ingeval er meer dan 90 dagen resteren op de kalender voor aanvang van de huur 
is een opzegvergoeding van € 50,00 verschuldigd.  Dit bedrag, € 100,00, respectievelijk € 50,00, wordt ingehouden op de huurwaarborg.  

 

Art. 6 De huurprijs wordt ten laatste 2 weken voor de overeengekomen verhuurperiode overgeschreven op rekening BE67 7310 3590 1287 van VZW 
Chirolokalen Boomlaarstraat onder vermelding van ‘de naam van de huurder’, ‘huur’ en ‘de periode’ waarvoor de onderlinge huurovereenkomst 
bedongen werd.  
Indien de huurprijs betaald wordt binnen de vooropgestelde termijn, zal € 20,00 vermindering op de huurprijs gegeven worden.  
De toegang tot de faciliteiten kan ontzegd worden bij het niet kunnen voorleggen van een rekeninguittreksel als bewijs van laattijdige betaling. Cash 
betalingen zijn uitgesloten 

 

Art. 7 De huurprijs wordt vermeerderd met de verbruikskosten van water, gas en elektriciteit, andere kosten, vergoedingen en geldelijke sancties die de 
algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement voorzien. Deze kosten worden in mindering gebracht van de huurwaarborg. Deze prijzen 
vindt men terug op onze website. 
 

Art. 8 Indien de huurwaarborg ontoereikend is voor vergoeding van verbruikskosten van water, gas en elektriciteit, andere kosten, vergoedingen en 
geldelijke sancties die de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement voorzien, zal binnen de 30 dagen na afloop van de huurperiode per 
gewone brief of e-mail een factuur worden opgestuurd met de nog resterende kosten. Deze factuur dient binnen de 14 dagen betaald te worden, 
bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 10% interesten worden aangerekend en € 50,00 per aangetekende 
aanmaning.  

 

Art. 9  De huurder staat te allen tijde in voor het beheer en gebruik van de gebouwen zoals een goed en zorgvuldig huisvader. Inbreuken op deze 
algemene zorgvuldigheidsplicht geven aanleiding tot volledige vergoeding van de schade. 

 

Art. 10  De huurder en al hun rechtsopvolgers zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor alle schulden die hij overeenkomstig dit contract en de 
algemene voorwaarden ten aanzien van de VZW Chirolokalen Boomlaarstraat is aangegaan 

  
Art. 11 Bij gebruik of het betreden van andere faciliteiten dan de welke in het contract vermeld, zal de gehele waarborg worden ingehouden. 
 

Art. 12  Wanneer het gehuurde goed, de infrastructuur, persoonlijke eigendommen, spel -en/of werkingsmateriaal van de Chiro schade lijdt, zal deze 
verrekend worden via de gegeven huurwaarborg. De schade wordt desgevallend altijd begroot op de vervangingswaarde. Het is irrelevant in welke 
mate het goed of de goederen beschadigd zijn. De schadelijder behoudt steeds het recht voor om zijn beschadigde, gestolen of verloren gegane 
goed of goederen te laten vervangen door een minstens evenwaardig goed of goederen.  
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Art. 13 De huurder is gehouden het materiaal dat aanwezig is in de gehuurde omstandigheden en verband houdt met spel -en/of werkingsactiviteiten van 

Chiro Heilig Hart en/of Chiro Sint-Gummarus en/of de verhuurder, die volgens de statuten van de VZW de bevoorrechte gebruikers zijn van de 
lokalen en aanhorigheden, netjes opzij te leggen en zich ervan te onthouden hier gebruik van te maken op welke manier dan ook. Dezelfde 
verplichting geldt eveneens voor eventuele persoonlijke eigendommen die men vindt.  

 

Art. 14 Op de speelplaats is het afspelen van versterkte muziek verboden. In de gebouwen zijn muziekinstallaties, versterkers os radio's toegelaten in 
zoverre dit geen geluids- of andere overlast veroorzaakt naar de buren toe. Klachten van buren kunnen aanleiding geven tot het (gedeeltelijk of 
volledig) inhouden van de waarborg.  

 

Art. 15  De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen bij: overlast aan de buren op welke wijze dan ook, 
een kennelijke inbreuk op de vooropgestelde tijdslijn opgenomen in artikel 4, een inbreuk op de algemene voorwaarden, het niet naleven van het 
huishoudelijk reglement, het aanrichten van schade, bij diefstal, het onrechtmatig gebruik van het gehuurde goed en haar infrastructuur, het 
onrechtmatig gebruik en/of betreding van niet in de overeenkomst opgenomen faciliteiten, bij inbreuken op het politiereglement, inbreuken op de 
openbare orde en zeden alsook op de algemene zorgvuldigheidsplicht.  

 

Art. 16 Elk geval van overlast zal steeds ter kennis worden gebracht van de politiediensten van de bevoegde regio. 
 

Art. 17 Bij elk van de in deze overeenkomst opgenomen vermelde gronden van onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst zal de gehele 
huurwaarborg ingehouden worden en kunnen desgevallend nog bijkomende kosten verrekend worden teneinde inbreuken op artikel 544 en 1382 
van het Burgerlijk Wetboek te vergoeden, los van eventuele kosten tot schadeloosstelling zoals bedoeld in de artikelen van deze algemene 
voorwaarden.  

 

Art. 18  De verhuurder, en andere aangestelden door de VZW Chirolokalen Boomlaarstraat en de leiding van Chiro Heilig Hart en Chiro Sint-Gummarus 
behouden zich steeds het recht voor om de gebouwen en faciliteiten te betreden teneinde na te gaan of de algemene voorwaarden en het 
huisreglement worden nageleefd.  

 

Art. 19  De waarborg of het saldo ingeval van inhoudingen zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen, wordt terugbetaald binnen de 8 werkdagen 
indien werd vastgesteld dat de gebouwen zich nog in de staat bevinden dewelke deze hadden wanneer de huurder toegang kreeg tot het goed en 
indien uitgemaakt werd dat de algemene voorwaarden zorgvuldig werden nageleefd. Indien dit niet het geval is zal de gehele huurwaarborg 
ingehouden worden los van eventuele andere kosten zoals bepaald in de algemene voorwaarden. 

 In geval van betwisting omtrent voormelde inhoudingen behoudt de verhuurder het recht voor om de gelden op zijn rekening te bewaren tot er 
een overeenstemming bestaat over het bedrag van de te vergoeden schade, de kosten en eventuele sancties. 

 

Art. 20  Het is niet toegelaten om, behoudens na schriftelijke toestemming van de verhuurder, de zaal te gebruiken na 22.00u. Inbreuken op dit artikel 
worden bestraft met de eenzijdige beëindiging van de huur door de verhuurder zonder enige vergoeding of terugbetaling van de waarborg, 
schadevergoeding in hoofde van de huurder, contractuele en/of burgerlijke aansprakelijkheid. 

 
 
Afwijkende bepalingen 

In bijzondere omstandigheden kan de verhuurder afwijkingen aan de huurder toestaan. Deze worden hieronder opgenomen en vormen een uitzondering 
op het bovenstaande voor wat het desbetreffende artikel betreft. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement 
blijven onverminderd van toepassing. Deze afwijkende bepalingen mogen uitsluitend door de verhuurder worden genoteerd en vervolgens door beide 
partijen bijkomend geparafeerd in de kantlijn. 
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