Bezoekadres
Rochetstraat 2
3781 CZ Voorthuizen
info@DeEng.nl
www.DeEng.nl

RESERVERINGSNUMMER

…………..

Postadres
Sebto Beheer
Postbus 82
3770 AB Barneveld
088 – 030 32 30

Voorthuizen, ..........................................................................

EENMALIGE HUUROVEREENKOMST ONTMOETINGSCENTRUM DE ENG
HUUR EN GEHUURDE
Middels dit contract bevestigen wij de reservering van het bij ‘huurprijs’ genoemde door:

Naam huurder/ organisatie:
Contactpersoon:
(Post)Adres:
Telefoonnummer:
Mailadres:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

HUURPERIODE
De huurperiode loopt van ......................................................, ............................. uur tot ......................................................, .............................. uur.
HUURPRIJS
Ruimte / middel

Prijs per dagdeel

Totaal

€

€

€

€

€

€

Prijzen zijn incl. BTW. Dit bedrag wordt vooraf gefactureerd en dient uiterlijk 30 dagen voor ingang van de overeengekomen huurperiode zijn bijgeschreven op onze
rekening.
BEHEERDER
Sebto Beheer treedt op als beheerder. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet de huurder voor de inhoud van dit contract en alle verdere
aangelegenheden betreffende deze overeenkomst contact opnemen met de dienstdoende beheerder.
VERBODEN
Huurder mag het gehuurde niet aan anderen in gebruik geven. Huurder mag de inrichting van de gehuurde ruimte niet veranderen. Spullen en materialen van de
huurder mogen alleen tijdens de gehuurde periode in de ruimte worden geplaatst. Eigen eten of drinken zijn niet toegestaan, uitzonderingen in overleg met de
beheerder.
ANNULERING
- Annulering van aangegane huurverplichtingen dienen schriftelijk te worden gedaan en per mail te worden gericht aan info@DeEng.nl
- Annuleringen tot 1 maand voor de huurdatum worden zonder kosten gehonoreerd.
- Annuleringen binnen een maand voor huurdatum worden gehonoreerd onder aftrek van administratiekosten van € 50,- Annuleringen binnen zeven dagen voor huurdatum worden niet gehonoreerd, de ontvangen huursom wordt in dat geval niet geretourneerd.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op de huur zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website www.DeEng.nl;
door ondertekening van deze bevestiging verklaart u hiermee akkoord te gaan. Om de reservering / boeking definitief vast te leggen, verzoeken wij u bijgaande kopie
getekend aan ons te retourneren. Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen Ontmoetingscentrum De Eng te Voorthuizen.
Namens verhuurder: Voor akkoord, (namens) huurder:

.............................................
S. Blom

.............................................

