HUUROVEREENKOMST
====================
Tussen de ondergetekenden:
A

Heer en Mevrouw Vandeven-Schulze,
GSM:

0472/79.66.30

hierna genoemd de " VERHUURDER "
B.

Email: marianne@xls.be
enerzijds, en

Naam: ..........................................................
Adres: ....................................................................................................................
GSM: ..................................................

TEL: ................................................

Email: ..............................................
hierna genoemd de " HUURDER " anderzijds,
wordt het volgende bepaald en overeengekomen :
1./ De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt :
- een GEMEUBELD APPARTEMENT te 8380 Zeebrugge, Zeedijk Heist 25, Residentie Promenade dakappartement 22
op 7de verdiep - omvattende : living, keuken, hall, WC, Badkamer, 1 slaapkamers, groot terras voor en achter :
meubelen en voorwerpen cfr. inventaris. - Het appartement wordt verhuurd als vakantieverblijf voor 4 personen.
2./ De verhuring wordt toegestaan en aanvaard voor de periode ...........................................
zonder tegenbericht
kan het appartement in gebruik genomen worden vanaf dag 1 om 15u en moet het verlaten worden op de laatste dag
om 11u.
3./ De huurprijs wordt voor de overeengekomen periode vastgelegd op .............. € ;
alle verbruikkosten ( gas 1.00€ m² ; elec. 0.35€ per kwh en water 5€ per m²) worden achteraf verrekend indien van
toepassing (zie prijzen op website),
betaalbaar als volgt :
a./ een voorschot ................... € bij het ondertekenen van deze overeenkomst bij middel van een overschrijving op
rekeningnummer BE42 290 0454769 54 op naam van Vandeven-Schulze
b./ het saldo, .....................€ , een week voor het overhandigen van de sleutels en het betrekken van het appartement,
of te betalen in handen van de verhuurder bij het overhandigen van de sleutels. De roerende huur bedraagt 10€ per
maand en is inbegrepen in bovenstaand bedrag.

4./ Ingeval de huurder geen bezit neemt van het gereserveerd appartement op het tijdstip zoals overeengekomen, is het
kontrakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verbroken. De huurder heeft geen recht op terugbetaling van het
voorschot en de verhuurder kan het saldo van de huurprijs opeisen.
5./ De huurder dient bij het betrekken van het appartement en de overhandiging van de sleutels, een waarborgsom te
storten in handen van de verhuurder, ten bedrage van 200 €. Dit bedrag zal hem terugbetaald worden, onder aftrok van
de eventuele verschuldigde bedragen van verbruik of wegens beschadiging of andere oorzaak, waarvoor de huurder
verantwoordelijk is, bij het einde van de huur en de teruggave van de sleutels.
6./ De afstand der huur en het in onderhuur geven zijn verboden.
7./ De meubels en de gebruiksvoorwerpen worden gratis ter beschikking gesteld. De huurder is gehouden de juistheid
van de inventaris na te gaan en zijn opmerkingen binnen de 24 uur bekend te maken aan de verhuurder. De huurder
verbindt zich ertoe het goed te gebruiken als een goed huisvader en het terug ter beschikking te stellen van de
verhuurder bij het einde van de huurperiode in de staat en onderhoud zoals bij het betrekken van het appartement. Hij
dient alle schadeherstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder vallen
onmiddellijk en op zijn kosten uit te voeren. Indien de huurder nalaat dit te doen zal de verhuurder, na een
ingebrekestelling het recht hebben deze zelf te doen uitvoeren op kosten en voor rekening van de in gebreke gebleven
huurder. Dit geldt ook bij het beëindigen van de huur en zelfs nadat de huurder het gehuurde goed heeft verlaten,
ongeacht de schadevergoeding die de verhuurder het recht heeft te vorderen wegens onbruikbaarheid van het
verhuurde goed, tijdens de volledige duur van de reiniging en de herstelling.
8./ Het is de huurder verboden te roken en huisdieren te houden in het appartement.
9./ De huurder doet voor gans de duur van de huur afstand van elk verhaal dat hij mocht hebben uit hoofde van art.
1721 v.h. B. W. 10./ In het appartementsgebouw bestaat een huishoudelijk reglement. De huurder is ertoe gehouden er
kennis van te nemen en het te respekteren. Huisvuil: het huisafval mag in de aangepaste vuilbakken in de kelder. Onder
geen beding mag het afval in het gebouw en de kelder worden achtergelaten.
11./ De huurder is verplicht het appartement grondig te kuisen voor zijn vertrek, zoniet is de verhuurder gerechtigd het
appartement te laten kuisen op kosten van de huurder, à rato van 50 euro forfaitair.
12./ De verhuurder behoudt het recht het gehuurde goed te bezichtigen.
13./ De hierboven bedongen voorwaarden dienen door de huurder stipt nageleefd te worden op straf van
onmiddellijke verbreking van onderhavig kontrakt, en dit zonder enige terugbetaling.
Aldus overeengekomen en in dubbel opgemaakt te Deinze op, ...............................
De verhuurder.

De huurder.

Inventaris Appartement 7.2 – Residentie Promenade
Zeedijk 25 – Zeebrugge
Living:
Houten vloer

lederen hoekzetel met slaapbank 2 personen, pocketveermatras

Salontafel

tapijt lederen koehuid

verrekijker

Bijzettafeltje

Dressoir

6 stoelen

Verlichting

leeslamp

uitschuifbare tafel glas – aluminium

donsdekens (2 personen)- 2 hoofdkussens - plaid Decoratie - kussen
Gezelschapspelen :

schaakspel - kaarten - paardjesspel - scrabble – rumikub

Keuken:
Houten vloer

Kookfornuis (electrisch) met oven

Afwasbak

Afwasmachine

Koelkast met diepvries 3 ***

Combi Microgolfoven

Koffiezet

Toasters

Mixer

Fruitpers

Weegschaal

waterkoker

Microgolfkommen

Kookpotten & Pannen

Voorraaddozen

Keukenhanddoeken
Klein materieel : schroevendraaier, schaar, hamertje, ...
Afwasproducten - Producten voor afwasmachine Prikbord met huishoudreglement

Servies:
wijnglazen - bierglazen - aperoglazen - champagneglazen –
slakommen – ovenschotels - borden – soepborden - dessertborden - koffieservies -tassen, theetassen - soep- en
ontbijtkommen – eierdopjes - theepot
Bestek - Snijplankjes – Brooddoos – versijp - Maatkan - Bloemenvazen

Allerlei keukenmaterieel : pollepel, keukenmessen, garde, pureepletter, .... kurkentrekker doosopener

Badkamer:
Vloer

Ligbad met handdouche

lavabo

Wasmanden

Legbladenmeubeltje

Haardroger

Hall:
Houten vloer

kast

Spiegel

Slaapkamer:
Houten vloer

2- persoonsbed 1.60 m

Donsdeken

Hoofdkussens (2)

Kleerkast

Wekkerradio

Leeslampje

Decoratie

Verduisterende overgordijnen

Vloer

Wasmachine

strijkijzer en strijkplank

Laddertje

Stofzuiger

droogrek & wasknijpers

Berging:

Kuisgerief : - veegborstel - trekker + dweil - emmers - handborstel met vuilblik - ruitenspons en aftrekkers - spons en
zeemvel

Terrassen:
Lounge – zitkussen 3x grote en 4x klein
Talel (glas – aluminium)
6 stoelen (wit stof + aluminium)
Klein opplooibaar tafel

2 ligstoelen

