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Onder verhuurder wordt verstaan de Stichting Scoutinggroep John McCormick.  

Onder huurder wordt verstaan de persoon die het huurcontract heeft ondertekend. 

1. De betaling van  totale huursom (incl. borg) moet uiterlijk 4 weken voor de huurdatum worden 

gestort op rekeningnummer 

NL35 BUNQ 2035 0555 55 onder vermelding van de datum van huur en het 

reserveringsnummer. De borgsom wordt binnen 2 weken na de huurdatum teruggestort onder 

aftrek van eventuele kosten a.g.v. schade en/of extra schoonmaakwerkzaamheden. 

2. Deze huurovereenkomst is dan pas definitief nadat de huursom en de getekende 

huurovereenkomst ontvangen zijn. Als de huursom en/of de overeenkomst niet op tijd ontvangen 

is, behoudt de verhuurder zich het recht voor het gehuurde aan anderen te verhuren. 

3. Schade toegebracht aan gebouwen, terreinen, inventaris, e.d. dient te worden vergoed per 

ommegaande. De huurder is zowel binnens- als buitenshuis verantwoordelijk en aansprakelijk 

voor de gedragingen van de deelnemers c.q. de te ontvangen personen. De verhuurder kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging van eigendommen, persoonlijke 

bezittingen en/of lichamelijk letsel van en aan alle onder de huurder vallende personen. 

4. Bij annulering tot 4 weken voorafgaande aan het gebruik, wordt 75% van de huursom 

gerestitueerd, tenzij het gehuurde direct opnieuw verhuurd kan worden. In dat geval krijgt de 

huurder de betaalde huursom, verminderd met €15,00 administratiekosten, terugbetaald. Bij 

annulering tot 2 weken voorafgaande aan het gebruik, wordt 50% van de huursom gerestitueerd. 

Bij annulering tot 1 week voorafgaande aan het gebruik, wordt 25% van de huursom 

gerestitueerd. In bijzondere gevallen beslist de verhuurder. 

5. De gebruikte ruimten dienen SCHOON en op de afgesproken tijd te worden opgeleverd; 

(schoonmaakmiddelen staan onder het aanrecht in de keuken en schoonmaakkast). Wanneer dit 

niet gebeurt, worden de schoonmaakkosten op de borg ingehouden. Borg wordt teruggestort 

indien minimaal één foto van elk gehuurd lokaal, de keuken en de toiletten is verzonden naar 

mailadres verhuur@johnmcormick.nl onder vermelding van uw reserveringsnummer. Hiermee 

bevestigd u hoe u De Chute heeft achtergelaten voor volgende huurders. Indien wij fysieke 

controle moeten doen omdat u geen foto’s kunt insturen zullen wij €15,00 inhouden op de borg. 

6. Het is ten strengste verboden het park gemotoriseerd in te rijden. Auto’s parkeren is daarom 

alleen toegestaan op het parkeerterrein, waar voldoende plaatsen zijn, en niet naast De Chute.  

7. Het is niet toegestaan om confetti, serpentijnen in welke vorm dan ook te gebruiken rondom De 

Chute. Bij gebruik binnen De Chute moet deze volledig opgeruimd worden conform art. 5. 

8. Het is niet toegestaan te filmen en fotograferen voor commerciële doeleinden, tenzij anders is 

afgesproken met de verhuurder. 

9. Vuur mag alleen op de aangegeven plaats worden gestookt. Voor het gebruik van de 

kampvuurplaats dient de brandweer te worden gewaarschuwd, dit kan alleen door de verhuurder 

worden geregeld; het moet derhalve eerst aan de verhuurder kenbaar gemaakt worden. 

10. Tussen 24:00 en 7:00 uur mag er geen geluidsoverlast komen vanaf het terrein van De Chute 

11. Alleen het gebruik van zwak alcoholische dranken is toegestaan en slechts dan indien er toezicht 

gehouden wordt door volwassenen.  

12. De verhuurovereenkomst wordt alleen aangegaan met personen boven de 21 

13. De huurder dient zelf zorg te dragen voor borden, bestek, bekers, theedoeken, toiletpapier, 

vuilniszakken, etc. Afval moet meegenomen worden huurder of in dichtgebonden vuilniszakken 

in de containers buiten worden weggegooid indien dit mee besteld is. 

14. Er geldt binnen, voor het gehele gebouw, een rookverbod. 

15. De bovenverdieping is niet toegankelijk, tenzij anders afgesproken met de verhuurder. 

16. De nooddeuren in de zaal zijn bedoeld als nooduitgang en mogen alleen voor dit doel gebruikt 

worden. 

mailto:verhuur@johnmcormick.nl


Huurvoorwaarden verhuur clubgebouw 'DE CHUTE'  

van de stichting scouting John McCormick te Zoetermeer 

 
 

 Pagina 3 Paraaf: 

17. Versiering mag alleen met plakband of touw worden bevestigd, spijkers, schroeven en punaises 

zijn niet toegestaan. 

18. In verband met de brandveiligheid van het gebouw is het ten strengste verboden om 

camouflagenetten, e.d. aan het plafond en of de balken op te hangen. 

19. Door ondertekening van de huurovereenkomst geeft de huurder aan akkoord te zijn met deze 

huurvoorwaarden. 

20. Op de huur is het Nederlands Recht van toepassing. 

 


