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Overeenkomst gebruik kantine ATV Kweeklust 
 
Het gebruik van de ATV Kweeklust kantine is voorbehouden aan leden van de ATV Kweeklust en niet 
aan derden. 
 
De vergoeding bedraagt € 100,00 per evenement vanaf 2017. 

 
Het beschikbaar stellen van de accommodatie vindt plaats onder de voorwaarden dat: 

1. Het lid gedurende het gebruik van de kantine aanwezig is en de verantwoording draagt voor: 
a. Het tegen gaan van overlast als gevolg van geluid en vuil; 
b. Het toezien op het behoud van eigendommen van de vereniging gedurende het gebruik; 
c. Het corrigeren van onwenselijk gedrag door gasten van het lid, overeenkomstig het 

huishoudelijk regelement van de Vereniging. 
d. Het openen en afsluiten van het gebouw. 

2. Gasten van het lid parkeren in het seizoen (1 april-1 okt) buiten het verenigingsterrein. 
a. Het lid informeert de gasten daarover 
b. Ziet toe op de naleving hiervan 

3. Er is muziek toegestaan tot 23:00 uur, overeenkomstig het huishoudelijk regelement. 
Tot 23:00 uur mag de muziek geen hinder veroorzaken bij de aanwezige bewoners op het 
complex. 

4. Lid draagt zorg voor het aan en uitzetten van de centrale verwarming. 
Sluit ramen en deuren en doe het licht uit na het evenement. 

5. Het is niet toegestaan om aan de buitenzijde van het gebouw plakband punaises spijkers etc. te 
plaatsten. Wel is het toegestaan om aan de binnenkant van de kantine punaises etc te 
gebruiken, als deze na afloop ook worden verwijderd. 

6. Lid draagt zorg voor het schoon en heel opleveren van de kantine en de gebruikte buitenruimte, 
op de dag van gebruik, dan wel de aansluitende dag. 

7. Afval wordt afgevoerd in de daartoe bestemde afvalzakken en afvalbakken en ter beschikking 
gestelde container. 

 
Het bestuur ziet zich genoodzaakt vanaf 2017 een borg te eisen van Euro 100,-  voor het goed naleven 
van bovengenoemde huurovereenkomst. Is niet alles naar behoren na afloop, zal (een gedeelte van) de 
borg worden ingehouden.  
We hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
De borg kan  ‘cash’  overhandigd worden bij het verkrijgen van de sleutel en vice versa. 
 
Handtekeningen 
Voor akkoord huurovereenkomst : lid:        ….……………………….. ( naam)         ….   (tuinnr) 
 
 
Voor akkoord bestuur :   Dhr. D.  Engels   ……………………………. 
 
 
datum evenement:             ……..……………            datum overeenkomst:    ……………      
 

Zie ommezijde. 
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Vervolg gebruikersovereenkomst gebruik kantine Kweeklust 
 
 
 
 
Borg afgegeven bij sleuteloverdracht  
 
Handtekeningen 
 
Datum: ………………………………………….. 
Lid: ………………………………………..…….. 
Bestuur:………………………………..………… 
 
 
 
Borg terugontvangen na controle en sleuteloverdracht 
Lid: ………………………………………………. 
Bestuur:……………………………..…………… 
Datum: ……………………………….…………. 
 
 
Eventuele reden inhouden van de (gedeeltelijke) borg 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
In tweevoud ondertekenen, 1 exemplaar voor gebruiker, 1 exemplaar voor ATV bestuur.  
 
Sleutel verkrijgen en afgeven van/ aan dhr  D. Engels of nader af te spreken. 

 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u veel plezier . 
 

 
 
Bestuur ATV Kweeklust 


