
Huurovereenkomst  
 
contractnr. 1200  
 
inz. huur zaal Z&V Jansstraat 74 te Haarlem  
 
1 Huurder  
 
Naam huurder: Ver. Muziek voor de Lol Telefoon (012) 3456789  
Naam ondergetekende: Dhr./Mw. H. Noot Mobiel 06-78912345  
Adres: Melodieweg 192 Email-adres hoge.noot@tunenet.com  
W oonplaats: 1234 FF Toondorp  
 
 
2 Huursom  
 
2.1 De zaal is eerst definitief voor de onder 3.3 aangegeven datum en tijd geboekt op 
het moment dat de overeengekomen huur is gestort op INGrekening 6065413  
t.n.v. Vereniging “Het Gebouw Zang & Vriendschap“ te Haarlem onder vermelding 
van het “contractnummer” en de gebruiksdatum en deze, door u getekende,  
huurovereenkomst is ontvangen. De reservering is tot max. 15 dagen na 
verzenddatum.  
2.2 Bij afzegging brengen wij u altijd 50% van de totale kosten in rekening. W anneer 
echter de afzegging 7 dagen of minder voor de huurdatum geschied zijn wij  
genoodzaakt om 100% van de totale kosten in rekening te brengen. Bij een 
afzegging tussen 7 en 30 dagen bent u 75% van de totale kosten verschuldigd.  
2,3 W anneer op last van de politie de bijeenkomst moet worden beëindigd kan de 
huurder geen aanspraak maken op restitutie van gelden of vermindering van  
afgesproken verplichtingen.  
2,4 In het geval een (informele) vereniging de zaal huurt verklaart de 
ondergetekende zich verantwoordelijk voor het stipt uitvoeren van deze 
huurovereenkomst.  
 
3 Duur van de overeenkomst  
 
3.1 De huurperiode bestrijkt steeds een dagdeel.  
3,2 Onder een dagdeel wordt verstaan een aaneengesloten periode van maximaal 4 
uren.  
3,3 Huurperiode: zondag 1 april 2012 van 10:00 uur tot 14:00 uur en vrijdag 1 april 
2011 van 18:00 uur tot 22:00 uur  
en  
zondag 1 april 2012 van 14:00 uur tot 18:00 uur  
3,4 De zaal is een half uur van te voren open.  
3,5 De onder punt 3.3 genoemde huurperiode blijft voor u gereserveerd tot maximaal 
15 dagen na verzending van dit contract door verhuurder.  
 
4 Gebruik van de zaal  
 
4.1 Tijdens de huurovereenkomst heeft het gebruik van de zaal een besloten 
karakter.  



4.2 Aard van het gebruik: 1 repetitie en aansluitend 2 concerten  
4.3 Verwachte aantal personen (max. 125). 100 Dit is inclusief de optredende 
personen.  
4.4 De huurder staat er voor in dat niet meer mensen in het gebouw aanwezig zijn 
dan volgens de onder 4.3 genoemde maximale capaciteit is toegestaan.  
4.5 De zaal wordt strikt gebruikt voor het doel dat bij het aangaan van de 
huurovereenkomst is genoemd onder 4.2  
4.6 De huurder volgt aanwijzingen van de aanwezige beheerder en/of 
barmedewerker stipt op.  
4.7 Geluidsoverlast is verboden. Zulks ter beoordeling van de aanwezige beheerder 
en/of barmedewerker.  
4.8 Het is niet toegestaan om, zonder overleg met de beheerder vooraf, versiering in, 
op of aan het pand te bevestigen.  
4.9 Het is niet toegestaan om, zonder overleg met de beheerder vooraf, zelf voor 
consumpties en/of etenswaren te zorgen.  
4.10 Het is niet toegestaan om in het pand te roken.  
4.11 De huurder is aansprakelijk voor eventueel door hem/haar en/of zijn/haar 
bezoekers aangebrachte schade aan Gebouw Z&V en/of de inventaris daarvan.  
4.12 Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of beschadiging aan 
eigendommen van huurder of bezoekers.  
4.13 De huurder draagt er zorg voor de zaal aan het einde van de huurperiode op te 
leveren in gelijke of betere staat dan is aangetroffen bij aanvang van het gebruik.  
5 Faciliteiten  
 
5.1 Kosten voor consumptieve gebruiken, gebruik van apparatuur zoals een 
microfoon/geluidsinstallatie en het stemmen van de vleugel zijn niet in de huursom  
5.2 3 1 Piano stemmen, in overleg uit te voeren  
Versnaperingen o.a. chips v.a.  
Frisdrank / bier / wijn / gedistilleerd  
Zaalhuur  
Overige Koffie / thee  
dagdeel van maximaal 4 uur à  
Lunchpakket:soep, 2 broodjes, 1 krentenbol en  
koffie, thee of melk  
Borrelnootjes kaas en worst per persoon  
Gebruik van microfoon en/of stereo  
opgenomen en worden derhalve afzonderlijk in rekening gebracht.  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
80,00  
1,00  
1,50  
120,00  
0,50  



15,00  
4,50  
1,80  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
€  
80,00  
360,00  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 Totaal  
dagdeel korting volgens afspraak met bestuur €  
(120,00)  
€  
€  
320,00  
(120,00)  
Aldus overeengekomen, opgemaakt en getekend  
namens Ver. Het Gebouw Zang & Vriendschap namens de huurder  
J.M.G. Van Belle (beheerder)  
1 november 2011 te Haarlem dd. te dd.  
 
Na tekening door huurder een exemplaar binnen 14 dagen terugzenden aan:  
J.M.G. Van Belle (beheerder)  
Sparrenstraat 26  
2023 W X Haarlem  
 
voor meer info: www.zangenvriendschap.nl/informatie/gebouw  
06-29192467  


