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Tussen de verhuurder/houder van het zakelijk recht van de ter beschikking gestelde ruimte 

 

Vzw KOBArT trapop 

vertegenwoordigd door: 

Greet Verwaest 

Laarstraat 1 – 2470 Retie 

0496/545347 

greetverwaest@telenet.be 

 

en de huurder / gebruiker 

 

……………………………………………………….. (sportvereniging) 

 

Vertegenwoordigd door: 

 

……………………………………………………….. (naam) 

 

……………………………………………………….. (adres) 

 

……………………………………………………….. (telefoon) 

 

……………………………………………………….. (rekeningnummer) 

 

geldt de volgende overeenkomst 

 

1. Het gebruik van de sportzaal van vbs trapop is toegelaten:  

 bij goedkeuring van het huishoudelijk reglement 

 na ondertekening van het contract 

 

2. Het planningsoverzicht van de te geven trainingen wordt in het begin van het seizoen bezorgd aan de 

directie van de school. Indien een les uitzonderlijk niet zal doorgaan dient dit vooraf doorgemaild te 

worden naar secretariaat@trapop.be. Gelieve ook extra trainingsdagen tijdig te laten weten (14 

dagen voor de datum). 

 

3. De sportzaal mag niet worden onderverhuurd. 

 

4. De gebruikerstarieven worden elk jaar door het plaatselijk comité van VBS trapop vastgesteld. Ze 

kunnen jaarlijks aangepast worden. 

 

5. De directie blijft ten allen tijde bevoegd om tussentijds te beschikken over de sportzaal voor het zelf 

inrichten van manifestaties. In dit geval zal aan de gebruikers hiervan zo spoedig mogelijk kennis 

worden gegeven. 

 

SPORTZAAL VBS trapop 
Huurovereenkomst (2019-2020) 
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6. Het plaatsen en bewaren van eigen materialen in de sportzaal mag geschieden met toestemming van 

de directie en onder voorlegging van een inventarislijst van de materialen. 

 
7. VBS trapop draagt geen verantwoordelijkheid voor de voorwerpen die door de gebruikers in de 

sporthal worden gebracht en achtergelaten.  

 
8. De huurprijs wordt gedetailleerd in een factuur in december en juni aan de sportclub overgemaakt. De 

facturatie gebeurt dus per kwartaal of per half jaar. Indien weersomstandigheden, of welke andere 

omstandigheid ook, noodzaken de toegang tot de sportzaal te ontzeggen, of het ontruimen van de 

sportzaal vereisen, kan de gebruiker geen schadevergoeding eisen, in welke vorm of om welke 

redenen ook.  

 

9. De huurder van de sportzaal verschaft zich de nodige vergunningen en verzekeringen aan, nodig om 

de geplande activiteiten wettelijk en veilig te laten verlopen. 

 
10. Tarieven: 

 
- Retiese sportclubs: € 7 /u 

- Individuele huurders: € 14/u 

- Niet-Retiese sportclubs: € 14/u 

 
 
In tweevoud opgemaakt te Retie op ……/……/……. 
 
De huurder:      De verhuurder: 
 
(naam + handtekening)     (naam + handtekening)  

 


