
Je wilt het gebouw van scoutinggroep De Bison te Zeist graag huren.

Je hebt zojuist alle benodigde gegevens van onze internetsite gedownload die je nodig hebt om het
gebouw van scoutinggroep De Bison te Zeist te kunnen huren.
Hieronder vind je een tweetal identieke formulieren en een aantal voorwaarden. Het is de bedoeling
dat je beide formulieren invult en toestuurt aan:

Verhuur administratie
Inno van Maanen
Postbus 519
3700 AM  ZEIST
Nederland

Voordat je dit doet, is het echter van groot belang dat je goede kennis neemt van de voor verhuur
geldende voorwaarden.

Wanneer je deze formulieren opstuurt, doe je in feite een verzoek tot reservering. Als het
gebouw beschikbaar is, krijg je één van de formulieren ondertekend als bevestiging, per post,
retour. Het overmaken van de waarborgsom van  € 150,00 en € 17,50 reserveringskosten
maakt de reservering definitief.

Wij hebben als scoutinggroep echter met een aantal beperkingen te maken. Een aantal hiervan
blijkt uit de voorwaarden waarvan je goede kennis dient te nemen. Daarnaast zijn wij ook beperkt
door de gemeente en zodoende is bijvoorbeeld het geven van feesten in ons gebouw NIET
toegestaan.

Mocht je na het lezen van de voorwaarden en het invullen van de formulieren nog
vragen hebben, bel dan gerust eventjes met Inno van Maanen. Het telefoonnummer is
0343-491119 of stuur een e-mail naar verhuur@debison.nl.
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Huur overeenkomst

Naam van scoutinggroep of instelling:

Groepsnummer:

Naam verantwoordelijke leid(st)er tijdens de huur periode:

Correspondentieadres:
Naam

Straat

Postcode & Woonplaats

Telefoon

Bankrekeningnummer

Mail adres

Verzoek groepshuis “De Bison” te reserveren gedurende de periode van:

__________________________________ t/m

Verwacht aantal personen (inclusief begeleiding):

Wij namen GOEDE NOTA van de bijgevoegde voorwaarden en gaan hier VOLLEDIG MEE
AKKOORD.

Datum:

Handtekening verantwoordelijke leid(st)er:

Naam:

Scoutinggroep “De Bison” te Zeist, gaat akkoord met bovenstaande reservering.

* Datum:

* Handtekening beheerder:

Naam:

Dit formulier in tweevoud invullen en verzenden aan scoutinggroep “De Bison” ter bevestiging
ontvangt u een exemplaar retour.

* In te vullen door de beheerder van scoutinggroep “De Bison.”
De verhuur van het groepshuis “De Bison” geschiedt onder de onderstaande  voorwaarden.
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Voorwaarden
1. Verhuur geschiedt tijdens de zomermaanden uitsluitend per week, aan scoutinggroepen, groepen bestaande

uit leerlingen van de basisscholen of bijzondere instellingen.

2. De huurprijs bedraagt per week in de zomer € 550,00 per week (excl. gas, licht en water)

3. Het overmaken van de waarborgsom van € 150,00 maakt de reservering definitief.
Dit kan op bankrekening nummer NL90 INGB 0001093336 van Stichting Padvindershuis “De Bison,” te Zeist,
o.v.v. verhuuradministratie en de huurperiode. Naast de waarborgsom dient tevens € 17,50 reserveringskosten
te worden overgemaakt.

4. Minimaal 60 dagen voor aanvang van het verblijf in het groepshuis dient het volledige huurbedrag in ons bezit
te zijn, dus zowel de borgsom als ook de volledige huurprijs.

5. Na het verblijf wordt de waarborgsom, na aftrek van eventueel ontstane schade in of aan het gebouw en na
verrekening van gas en elektra geretourneerd.

6. Bij annuleren tot 2 maanden voor verblijf wordt 50% van de huur doorberekend. Binnen 2 maanden voor
verblijf wordt de volledige huur doorberekend, tenzij de verhuurder anders oordeelt.

7. Het groepshuis staat in principe ter beschikking van de huurder op de eerste dag vanaf 14:00 uur tot de
laatste dag 11:00 uur. Afwijkingen van deze tijden zijn in overleg mogelijk.

8. De huurder is aansprakelijk voor alle schade door en tijdens het gebruik van het groepshuis daaraan en/of
daarin ontstaan, en voor beschadiging en/of vermissing van in bruikleen gegeven goederen en/of meubilair.
Van de huurder wordt verwacht dat hij het gebouw in schone staat achterlaat en dat hij eventuele, tijdens de
huurperiode ontstane schade, aan de verhuurder meldt.

9. De huurder dient ervoor te zorgen dat de buurtbewoners GEEN LAST ondervinden van zijn verblijf. Laat geen
kinderen spelen aan de achterzijde van het gebouw. Na 19:00 uur dienen de luiken aan de achterzijde te
worden gesloten. De aanwezigheid van geluidsapparatuur, uitgezonderd een normale transistorradio, is
verboden. Spelen en overige activiteiten met een luidruchtig karakter dienen aan de overzijde van het fietspad
te worden gehouden. Na 22:00 uur zijn buiten activiteiten rond het gebouw NIET TOEGESTAAN.

10. Iedere vorm van geluidsoverlast wordt door de buurtbewoners gerapporteerd. Houdt u hiermee zoveel
mogelijk rekening tijdens uw verblijf. Na u willen ook andere groepen van onze accommodatie gebruik blijven
maken.

11. Voor het aanleggen van een kampvuur in de kampvuurkuil is toestemming vereist van de boswachter. Er mag
geen hout worden gekapt of worden gesprokkeld. Neemt u zelf stookhout mee als u een kampvuur wilt
houden. Kampvuur is slechts toegestaan in de kampvuurkuil. Brandend kampvuur niet alleen achterlaten
zonder bewaking. Na afkoeling van de resten dient de kampvuurkuil opgeruimd te worden.

12. Het parkeren van auto’s bij het gebouw is niet toegestaan. De boswachter is gerechtigd proces-verbaal op te
maken. Het opzetten van tenten, waar dan ook, is niet toegestaan.

13. Het gebruik van de nooduitgangen, behalve uiteraard in noodgevallen, is verboden. Tijdens langere perioden
van afwezigheid dienen de luiken gesloten te worden.

14. De huurder dient zelf te zorgen voor de keuken inventaris. De keuken beschikt over drie koelkasten, 6
gaspitten en een oven.

15. Op last van de brandweer is frituren e.d. niet toegestaan. Bij ongevallen hiermee stellen wij de huurder
aansprakelijk, daar onze verzekeringspolis dit niet dekt.

16. Bij overtreding van de voorwaarden, met name punt 7, kan tot onmiddellijke ontruiming van het gebouw
worden overgegaan.

17. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, wanneer de
verhuurder van de gemeente Zeist geen kampeer vrijstelling ontvangt. De verhuurder is verplicht een reeds
gestorte borgsom aan de huurder terug te betalen, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere
financiële en overige consequenties voortvloeiend uit de ontbinding van de huurovereenkomst op grond van
het gestelde in het vorige artikel.

18. Bij aankomst dient een volledig ingevuld DEELNEMERS REGISTER te worden overlegd, in tweevoud. Zonder
dit formulier krijgt u geen toegang tot het gebouw. Dit formulier krijgt u ruim voor aanvang van de huurperiode
toegezonden. Dit register is bestemd voor de gemeente Zeist.

Huurcontract_scoutinggroep_De_Bison.pdf versie 11 september 2021


