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VZW VPW Asse, zone Liedekerke, afdeling 220 
Parochiehuis 
Opperstraat 40  
1770 Liedekerke 
 
BTW BE  0407 959 531 
Ondernemingsnummer 0407.959.531 
KBC: BE85 7340 3034 1306 
 
Factuur: 2022/_______ 
Klant:   
Datum:   
 

HUUROVEREENKOMST VERGADERZALEN 
 (1)Mozes Zaal, (2) Jona Zaal, (3) Noach Zaal 

 
De VZW VPW Asse, Zone Liedekerke / Affligem, Liedekerke Sint-Niklaas, Warandestraat 24 te 1770 
Liedekerke, verhuurt aan: 
 
Ondergetekende (naam + adres en tel.): 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………... 

- telefoonnummer: ………………………………………………………………… 

 

Wenst op (dag + datum)  ………………………………………………………………… 

 
De bovenzaal (vergaderlokaal 1, 2 of 3) van het Parochiehuis te gebruiken. Als vergoeding voor het 
gebruik van water, elektriciteit, keukentje en toebehoren wordt een forfaitaire som betaald  
van ……………… € (zie lijst huurvergoeding). 
 
1. Het lokaal is enkel beschikbaar de dag van de geplande activiteit. 
 
2. De reservering wordt pas definitief na betaling van de huurvergoeding. 

De betaling kan geschieden door storting op rekeningnummer BE85 7340 3034 1306  
van de VZW VPW Asse met vermelding van je naam en de datum van de activiteit. 
 
Het totaal te betalen bedrag bedraagt: …………………………………….. euro (huurvergoeding). 

 
3. Deze overeenkomst is geldig na ondertekening door beide partijen en na betaling van  
 de huurvergoeding.  
 
4. Indien de gebruiker, na reservatie en betaling van de vergoeding voor het zaaltje, een  

annulering wenst uit te voeren dient hij een vergoeding te betalen van: 
- € 10 indien de annulering plaats vindt op minder dan 3 maand voor het evenement; 
- € 20 indien de annulering plaats vindt op minder dan 1 maand voor het evenement. 

 
 

5. De gebruiker wordt gevraagd melding te maken van wat gebroken / beschadigd werd  
 en of er toestellen stuk zijn. Dit dient aan de afgevaardigde te worden gemeld. Na 
 controle van het lokaal wordt een afrekening gemaakt. De kosten dienen betaald te  
 worden aan de afgevaardigde. 
 
6. De gebruiker kijkt de inventaris van het materiaal na en verklaart zich akkoord, zonder  
 dat hij opmerkingen vooraf heeft gemeld aan de afgevaardigde. 
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7. Alle afval, leeggoed en gebroken materiaal dient te worden meegenomen.  
 
De schoonmaak van het zaaltje, keuken en de toiletten dienen uitgevoerd te 
worden door de gebruiker. Alle apparaten in de keuken dienen gereinigd te 
worden. Als de gebruiker nalaat de toestellen in de keuken te reinigen of niet 
schoon maakt zoals hoort, wordt een bedrag van minstens 100 € ingevorderd. 
  
8. Elke schade, opzettelijk of onopzettelijk, veroorzaakt door de gebruiker, zal integraal  
 te zijnen laste worden gelegd.  
 
9. De gebruiker dient bijzondere aandacht te besteden aan het brandveilig houden van 
 Het zaaltje en keukentje. Alle (nood)uitgangen dienen vrijgehouden te worden. In het  
 volledige gebouw is het verboden te roken. De gebruiker kan zelf voorzien in een  
 verzekering (aansprakelijkheidsverzekering - niet verplicht). 
 
10. De VZW VPW Dekenaat Asse kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor  
 diefstallen en/of ongevallen.  

De sleutel van het zaaltje kan uitsluitend opgehaald worden bij de afgevaardigde na 
afspraak. Hij dient deze onmiddellijk na de activiteit terug te bezorgen aan de afgevaardigde.  

 
11. De gebruiker verklaart zich akkoord met alle artikels van het huishoudelijk reglement  
 (bijgevoegd op vraag van gebruiker). De gebruiker dient dit reglement stipt na te leven. 
 
12. Opmerkingen:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Overeenkomst opgemaakt in 2 exemplaren te Liedekerke op …………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiker,         De Afgevaardigde, 
(handtekening)         (handtekening) 


