Pagina |1
Versie 1.5 (10-2015)

Contract verhuur
“Kindervreugd”
1 Algemene gegevens

Wij willen u vragen het
ingevulde contract zo snel
mogelijk in te leveren bij:

1.1 Gegevens huurder
Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
E-mail:

555555555555555555555..
555555555555555555555..
555555555555555555555..
5555555 Plaats:
5555555
5555555 Mobiel:
5555555
555555555555555555555..

1.2 Datum/reden/aantallen
Datum huur:
Reden van huur:

Aantal kinderen:
Aantal volwassenen:

Anneke Adrichem
Hogeweg 20
1911 GH Uitgeest
0251-314682 (na 20.00 uur)
Of via:
info@speeltuinuitgeest.nl

555555555555555555555..
 Verjaardag
- Jarige:
5555555555..
- Geboortedatum: 5555555555..
 Klassenfeest
- Naam school:
5555555555..
- Plaats:
5555555555..
 Anders, namelijk:
5555555555..
555. (Disco: minimaal 20 kinderen)
555. (Minimaal 2. Bij 20 kinderen of meer: 1 volwassene per 10 kinderen)

Huurt u de speeltuin? Ga dan verder naar punt 2.
Huurt u alleen het gebouw of de kinderdisco? Ga dan verder naar punt 3.

2 Huur speeltuin
De speeltuin wordt in twee dagdelen verhuurd, namelijk van 9.30 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 18.30
uur. Het huren van een dagdeel kost 40 euro (tot 20 kinderen). Uiteraard is het ook mogelijk om de
tuin de hele dag af te huren. Dan kost het 70 euro (tot 20 kinderen). Voor elk kind extra wordt een
kleine vergoeding gerekend. Het gebruik van de keuken is bij de prijs inbegrepen.
2.1 Kosten:

Dagdeel
Hele dag
Meer dan 20 kinderen?
21 tot 40
41 tot 120
Totaal huur speeltuin:

Prijs:
€ 40,00
€ 70,00

55. x € 0,60 =
55. x € 0,70 =

Kosten:
€ 5..5.
€ 5..5.

€ 5..5.
€ 5..5. +
€ "..".

Huurt u de alleen de speeltuin? Ga dan verder naar punt 5.
Huurt u naast de speeltuin ook het gebouw of de kinderdisco? Ga dan verder naar punt 3.
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3 Huur gebouw
3.1 Tijd
Aanvang:

555555uur

Einde:

555555uur

3.2 Kosten
Uren:
55. x
55. x

Grote zaal
Vergaderzaal

Prijs:
€ 18,00 =
€ 15,00 =

Kosten:
€ 5..5.
€ 5..5. +

Totaal huur gebouw:

€ "..".

Huurt u de alleen de speeltuin en/of het gebouw? Ga dan verder naar punt 5.
Huurt u naast de speeltuin en/of het gebouw ook de kinderdisco? Ga dan verder naar punt 4.

4 Huur kinderdisco
Kinderen die een gave verjaardagsparty of een te gek klassenfeest willen
vieren kunnen de "Kindervreugd" Kinderdisco afhuren. Onze DJ's maken
er dan samen met de muziek, discolichten, lasers, rookmachines en
bellenblaas een super leuke middag/avond van.
4.1 De mogelijkheden
Kinderen kunnen zelf hun favoriete muziek aanvragen en er zijn diverse
thema's mogelijk. Daarnaast worden er verschillende spellen gespeeld
(indien gewenst en afhankelijk van groep en tijd).

Voor informatie of vragen
over een discofeest kunt u
contact opnemen met:
Sjef Metselaar
Kooglaan 23
1911 TA Uitgeest
0251-319052/06-29373555
sjefmetselaar@casema.nl

4.1.1 Thema
Elke disco kan in het teken staan van één of meerdere thema’s. Maak hieronder een keuze of verzin
uw eigen thema.
 Halloween
 Zomer
 Jump Style
 Country
 Lente
 Nieuwjaar
 Carnaval
 Top 40

 Pyjama
 Dieren
 Carnaval
 Sport
 Winter
 Valentijn
 Uit je dak
 Anders, namelijk:

 Kerst
 Sinterklaas
 Herfst
 Droom
 Musical
 Opa & Oma
 Animatie/camping
555555555

 Piraten/prinsessen
 Cowboy
 Sprookjes
 Smurfen
 Water
 Kinderen voor kinderen
 Geen thema

4.1.2 Spelletjes
De volgende spelletjes/activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen. Maak uw keuze:
 In de sloot, uit de sloot
 Oud Hollands tegelspel
 De jongens tegen de meisjes

 Ren je rot spel
 Verkleedspel
 Limbo dansen

 Stoelendans speciaal
 Minute to win it
 Woordspel (van jongens tegen de meisjes)

4.2 Kosten
Half uur:
Anderhalf uur
Twee uur
Half uur langer
Totaal huur kinderdisco:

55. x

Prijs:
€ 30,00
€ 40,00
€ 10,00 =

Kosten:
€ 5..5.
€ 5..5.
€ 5..5. +
€ "..".
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5 Totaal kosten
Vul hieronder de kosten van de verschillende onderdelen in en te deze bij elkaar op.
Kosten:
€ 5..5.
€ 5..5.
€ 5..5. +

Totaal speeltuin
Totaal gebouw
Totaal kinderdisco
Totaal huur:

€ "..".

6 Voorwaarden
-

-

In de huur van het gebouw is het gebruik van gas, water en licht inbegrepen.
Gebruik van de tuin en telefoon is niet in de huur van het gebouw inbegrepen.
Eten en drinken is niet aanwezig. Versnaperingen mogen worden meegenomen en genuttigd.
Speeltuinvereniging "Kindervreugd" heeft geen horecavergunning. Alcoholische dranken mogen
dan ook niet genuttigd worden in het gebouw of op het terrein van de speeltuin.
De ter beschikking gestelde sleutels mogen niet nagemaakt worden.
Versieringen mogen niet op of in de buurt van de (disco)verlichting worden opgehangen.
Per 1 juli 2008 is roken in het gebouw verboden.
Het zelf meebrengen van (disco)verlichting en apparatuur is niet toegestaan, m.u.v. een kleine
radio of cd-speler. Overleg bij twijfel vooraf met de contactpersoon van de speeltuinvereniging.
Het is niet toegestaan meer personen toe te laten dan vooraf op het contract is vermeld.
Tijdens de gehele verhuurperiode moeten vluchtwegen te alle tijden vrijgehouden worden.
Na gebruik van het gebouw:
- Het pand opruimen (inclusief versieringen), de vloer dweilen en de prullenbakken legen.
Gesloten vuilniszakken kunnen worden gedeponeerd in de kliko buiten. Eventuele
mankementen dienen gemeld te worden. Schoonmaakmiddelen zijn aanwezig.
- De toiletten en keuken schoonmaken en de afwas doen.
- Alle lichten uit en alle verwarmingen weer open draaien (ook in de zomer). De sleutels dienen
na gebruik van het pand weer ingeleverd te worden bij de contactpersoon van de speeltuin.
Betaling geschiedt overeenkomstig de gemaakte afspraken met de contactpersoon van
“Kindervreugd”.
Bij overtreding van deze voorwaarden volgt verwijdering.
Alle schade en/of gevolgschade zal op de huurder verhaald worden.
Bij onenigheid tussen huurder en contactpersoon van de speeltuinvereniging beslist het bestuur
van "Kindervreugd". Deze beslissing is bindend.

7 Ondertekening
Ondergetekende verklaart hierbij alles naar waarheid te hebben ingevuld. Hij/zij heeft kennis genomen
van alle voorwaarden betreffende verhuur en verklaard hierop te zullen toezien.

Plaats:

5555555

Datum:

5555555

Naam:

5555555

Handtekening:

5555555
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