
 

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/_______     Datum:  _____________ 
 

HUUROVEREENKOMST 
 
De VZW VPW “Parochiale werken”, geeft toelating gebruik te maken van de Polyvalente Zaal 
Stapsteen van het parochiehuis. Het parochiehuis is eigendom van de kerkraad “Liedekerke Sint-
Niklaas” en van de VZW VPW parochiale werken Asse, afdeling 220 Liedekerke Sint-Niklaas. 
De gebruiker dient de Nederlandse taal machtig te zijn of zich laten bijstaan door iemand die de 
Nederlandse taal spreekt en begrijpt. 

 
Ondergetekende: 
- naam + voornaam ………………………………………… 

- adres (volledig)  ………………………………………… 

- telefoonnummer  ………………………………………… 

- e-mail   ………………………………………… 

 

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

 

het  Parochiehuis te gebruiken. Als vergoeding voor het gebruik van de zaal, keuken, toog, servies en het 
verbruik van gas, water, elektriciteit, verwarming betaal je ……. euro. Voor de opkuis van de zaal (zie 
huishoudelijk reglement) wordt de som van 145,00 euro aangerekend.  
 
We sturen u 2 facturen (huurovereenkomsten), de 1ste is een waarborg van 250 €, bij betaling van uw 
waarborg is uw reservatie definitief. De tweede factuur (huurvergoeding + opkuis) betaal je voor aanvang 
van uw activiteit. De waarborg wordt terugbetaald min eventuele braak. 
 
De reservatie blijft gedurende 10 dagen geldig en komt te vervallen als niet wordt voldaan aan de 
betaling. De betaling kan geschieden door storting op rekening nummer  BE85 7340 3034 1306 van de 
VZW VPW Asse met vermelding van je naam en de datum van de activiteit. 
 
Het te betalen bedrag van uw 2de factuur is: ……………...… euro (huurvergoeding + opkuis). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Overeenkomst opgemaakt in 2 exemplaren te Liedekerke op ……………………………. 
 
 
 
 
De gebruiker,          De Afgevaardigde, 
(handtekening)           
 

Ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en 
alleen door het verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het 
Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum 
van 50 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere 
inningskosten zijn ten laste van de koper. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht 
beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken behoren. 

 


