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1. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na 

gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is 

verplicht op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd de sleutels te overhandigen aan de Gastheer.  

Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zonodig 

aansprakelijk stellen voor geconstateerde gebreken aan gebouw en/of inventaris. Voorwerpen welke 

volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het 

eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte 

kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de 

waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. 

 

 

2. Restitutie waarborgsom. Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de 

huurder ook overigens aan de verplichtingen heeft voldaan zal de waarborgsom binnen 4 weken na het 

einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door overschrijving op een door de 

huurder aangegeven bank of girorekening. De waarborgsom bedraagt €250,-  

Van de waarborgsom zullen de energiekosten, eventuele internetkosten, de kosten voor extra 

afvalverwijdering en eventuele schade worden afgetrokken, voor zover dat mogelijk is. Voor eventuele 

hogere kosten zal een rekening worden gestuurd. 

 

3. Annuleringsclausule  Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de 

overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom.  Dit bedrag 

zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt 

gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de 

overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden 

gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt 

gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 12,50 

administratiekosten. 

 

4. Beperking gebruik gehuurde. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderverhuur 

af te staan. 

 

5. Rechten verhuurder. De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden. 

 

6. Vrijwaring voor schade. De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak wegens schade, welke 

mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde. 

 

7. Stookvergunning: Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de brandweer ten strengste 

verboden. Toestemming kan aangevraagd worden, enkele dagen voorafgaande aan het stoken, bij de 

Gemeentelijke Brandweer te Oosterhout, dienst Preventie (bereikbaar van ma t/m donderdag van 8.30 uur 

tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Telefoonnummer 0162-489883). Het vuur mag niet 

groter zijn dan 1m x 1m x 1m en er moeten voldoende blusmiddelen direct voor handen zijn. 

De kampvuurkuil dient na afloop van de huurperiode schoon opgeleverd te worden. 

 

8. Verzekering: De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter 

tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan 

worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk. 
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9. Ontbindingsclausule: indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, 

voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te 

beschouwen . Restitutie van de waarborgsom alsmede van de eventuele restant huursom zal in dat geval 

niet plaatsvinden. In geval van faillissement van of van surseance van betaling verleend aan huurder zijn de 

curator van de huurder dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de 

huurder uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

10. Er dient een lijst met namen en adressen van alle aanwezige personen overhandigd te worden aan de 

gastheer bij aanvang van de verhuur.  

 

11. Het afval dient de huurder in dichte vuilniszakken in de vuilcontainer te storten. Deze container wordt op 

vrijdagochtend geleegd. Het overige afval dient de huurder zelf mee te nemen of er wordt € 75,- gerekend 

voor een extra lediging van de container. 

 

12. Het grasveld op het binnenterrein mag niet als speelveld worden gebruikt. Gelieve ook geen hete 

voorwerpen op het gras te plaatsen. 

 

13. door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd. 

 

14. De accommodatie beschikt over een draadloos netwerk voor Internet. Indien men hiervan gebruik wenst te 

maken wordt er € 15,- per week en € 7,50 per weekend in rekening gebracht. Deze kosten zullen van de 

waarborgsom worden ingehouden. 
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