
 
 
 

Huurovereenkomst clubgebouw aan derden 
 

 
Huurder en verhuurder zijn een huurovereenkomst aangegaan met betrekking tot de huur van het 
clubgebouw van Bridgeclub Leidschenhage onder de navolgende bepalingen: 
 

1. Zowel de Horeca-vergunning alsook ons eigen Bestuursreglement inzake Alcoholverstrekking 
bevatten bepalingen die paracommerciële activiteiten verbieden. Door leden georganiseerde 
bridgedrives zijn onder voorwaarden toelaatbaar. Toestemming wordt door het bestuur 
uitsluitend gegeven aan “verdienstelijke” leden, dit ter beoordeling aan het bestuur. Het 
lidmaatschap geeft geen “recht” op huur van het gebouw. 

 
2. Het evenement dient voor ten minste 75% uit bridgen te bestaan. 
 
3. De huur is € 200,- voor een dagdeel en € 50,- voor een extra dagdeel. In deze prijs zijn de 

normale schoonmaakkosten inbegrepen. Huurder zal het clubgebouw achterlaten in de staat 
waarin hij dit aantreft. 

 
4. De huurder mag de bridgedrive aankleden met hapjes, een lunch of een “diner”, een en ander 

voor eigen kosten. Er is geen bezwaar tegen het plaatsen/huren van een bierpomp. Per liter 
getapt bier dient € 2.- te worden betaald aan B.C. Leidschenhage. De huurder mag eigen wijn 
schenken. Per fles wijn die wordt geschonken dient € 4.- te worden betaald aan B.C. 
Leidschenhage. Voor alle consumpties wordt de standaard barprijs gehanteerd. De 
barcommissaris bepaalt de wijze waarop de consumpties worden bijgehouden. 
 

5. Er moet een (oud-)barcommissaris aanwezig zijn. Deze is verantwoordelijk voor het openen 
en weer afsluiten van het gebouw en het daarbij uit- en weer inschakelen van het alarm. Alle 
aanwijzingen van de (oud-)barcommissaris dienen door huurder te worden opgevolgd. 

 
6. De huurder is aansprakelijk voor aan het clubgebouw c.q. daarin aanwezige personen 

toegebrachte schade. 
 

7. De dag en het dagdeel waarop deze huurovereenkomst betrekking hebben zijn: 
 
- ………… 
- van ……. tot ……. uur. 

 
8. De huurprijs bedraagt € ……., te voldoen vóór aanvang van de huur, op rekeningnummer 

NL04 INGB 0003 9106 00 ten name van BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE. 
 

9. Bij eventuele geschillen beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid. 
 
 
 
 
Datum: _____/_____/______  
 
 
Naam aanwezige bar-commissaris: ______________________ 
 
 
Akkoord huurder:      Akkoord verhuurder (bestuurslid): 
Naam: ______________________    Naam: ______________________ 
 
Handtekening: __________________    Handtekening: __________________ 


