Volkstuinvereniging Eerbeek
website: www.volkstuinen-eerbeek.nl
HUUROVEREENKOMST
1. Verhuurder.
De volkstuinvereniging Eerbeek verder te noemen verhuurder, verklaart hierbij tot
wederopzegging en onder de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden, een volkstuin
gelegen op het tuincomplex.
W E V E R W E G tuinkavel nummer W……ter grootte van 75/150 m2 {Maak een keuze}
te hebben verhuurd aan:
2. Huurder.
Naam: ……………………….. M/V {Maak een keuze} Geboorte datum .…. - ..... - ……
Adres ………………………………. Postcode ………………..……………………………..
Woonplaats …………………………Email adres ………………..….……………………….
Telefoonnummer……………………Mobiel nummer……………….……………………….
Huurder wordt tevens ingeschreven al verenigingslid.
Huurder verklaart genoemde volkstuin van de vereniging te willen huren, deze volkstuin
bekeken te hebben, de volkstuin te kennen en derhalve geen verdere beschrijving te behoeven.
Huurvoorwaarden.
•

•
•

De huur gaat in op …………………………………….en wordt aangegaan t/m 31
december van het lopende jaar. De huurtermijn wordt elk jaar per 1 november
automatisch verlengd voor een periode van een jaar, steeds van 1 januari t/m 31
december, tenzij huurder voor 1 november schriftelijk te kennen geeft het
huurcontract te willen beëindigen.
Het eerste huurjaar is een proefjaar. De artikelen 5 en 8 van het Huishoudelijk
reglement regelen de gang van zaken in het proefjaar.
De huursom bedraagt per jaar 27,25 / 54,50 euro {Maak een keuze}
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•
•
•

Er zal bij tussentijdse opzegging geen restitutie van reeds betaalde huur worden
verleend.
Het is de huurder bekend, dat de huursom door de algemene vergadering in haar
jaarlijkse vergadering kan worden verhoogd.
De huursom moet bij vooruitbetaling, het eerste jaar verhoogd met 35 euro
entreegeld, uiterlijk een maand na toezending van de rekening zijn voldaan door
verschrijving naar NL13INGB0007249663 t.n.v. penningmeester
Volkstuinvereniging Eerbeek, met vermelding van het tuinnummer.

Huurder:
Ondergetekende, verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het Huishoudelijk
reglement, het Tuin reglement en de Huurovereenkomst met de huurvoorwaarden.
Hij/Zij verklaart akkoord te gaan met de inhoud en verklaart zich bereid conform de regels te
handelen.
Eerbeek, Datum ……………………………………………….
Handtekening …………………………………………………
Verhuurder:
Namens het Bestuur van de Volkstuinvereniging Eerbeek,
Handtekening ………………………………………………………………….
Febr. 2018
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