
Huishoudelijk reglement 
 

Wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht de 
gestorte waarborgsom terug te vorderen. 
 
De huurder zal op een verantwoorde manier gebruik maken van de Gebouwen Chirojongens 
Staderas, inclusief terreinen en inboedel. 
 
Op zondag moeten de lokalen terug beschikbaar zijn voor de verhuurder om 12.00u. 
 
De huurder zal de Gebouwen Chirojongens Staderas, inboedel en belendende terreinen, bij 

het vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de verblijfsperiode 

bevonden. Indien de lokalen niet in de zelfde staat worden achtergelaten, zal de waarborg 

worden ingetrokken. 

De huurder zal de schade door haar of haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met 

de verhuurder, herstellen of vergoeden. De uiteindelijke keuze tussen herstelling of 

vergoeding komt, in geval hierover geen akkoord wordt bereikt, toe aan verhuurder. 

Afval wordt achtergelaten in de daarvoor voorziene vuilniszakken. Glas wordt apart 

gesorteerd. 

De lokalen zijn rookvrij. Wanneer er door de huurder gerookt wordt in de lokalen, wordt de 
waarborg ingehouden. Sigarettenpeuken worden achtergelaten in de daarvoor voorziene 
asbakken.  
  
Wanneer een politieoptreden tijdens de verhuur noodzakelijk is en dit optreden te wijten is 
aan de huurder zelf (of zijn leden), wordt de waarborg ingehouden.  
 
Huurder en zijn leden zullen zich behoorlijk gedragen tegenover buurtbewoners en in ieder 
geval hun nachtrust respecteren. Bij klachten van geluidsoverlast, wordt de waarborg 
ingehouden. 
 
Wanneer het brandalarm afgaat zonder noodzakelijke reden, wordt de waarborg 
ingehouden.  
 
De inrichting van de lokalen wordt na het weekend terug op de zelfde plaats gezet. 
 
Elke schade of ongemak voor verhuurder, zowel deze die expliciet is vermeld in deze 
overeenkomst als enige andere mogelijke schade of ongemak, die het gevolg is van het 
verblijf van huurder, wordt vergoed door de huurder. Verhuurder mag hiertoe steeds de 
waarborg aanspreken. Indien dit niet voldoende is, worden de extra kosten verhaald op de 
verhuurder.  
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