GOOISE WATERSPORTVERENIGING ‘DE VRIJBUITER’
VERHUURCONDITIES LAGERWAL
Ten geleide
De Verhuurcondities Lagerwal is een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement. Het is als
zodanig gefundeerd in artikel 15 hiervan. Deze verhuurcondities Lagerwal is laatstelijk gewijzigd en
vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 december 2005.
De verhuurcondities Lagerwal voorzien in bepalingen, voorschriften en verboden ten aanzien van
de korte termijn verhuur van het vakantiehuis Lagerwal aan leden en donateurs van de vereniging.
Algemeen:
1. De vereniging verhuurt in het zomerseizoen aan leden en donateurs het zomerhuisje Lagerwal.
Tot 31 december kan men reserveren voor het volgende jaar bij de administratief
havencommissaris. Toewijzing zal voor 1 februari daaropvolgend plaatsvinden. Bij eventuele
dubbele reserveringen tracht de administratief havencommissaris in overleg tot een oplossing
te komen. Indien dat niet lukt, beslist een loting. In het lopende jaar worden de aanvragen voor
huur, te doen bij de administratief havencommissaris, toegewezen op basis van volgorde van
ontvangst (wie het eerst komt, die het eerst maalt).
2. Diegenen die het voorafgaande jaar werden uitgeloot, hebben het volgend jaar voorrang bij de
toewijzing.
3. De verhuur loopt van vrijdag na 14.00 uur tot vrijdag voor 10.00 uur.
Verblijf:
1. Lagerwal is voor 7 personen ingericht. Er zijn 7 slaapplaatsen in het huisje en er mag dan ook
niet door meer personen overnacht worden. Matrassen en kussens zijn aanwezig.
Beddengoed, kussenslopen, hand- en theedoeken dient u zelf mee te brengen.
2. Huisdieren zijn op Lagerwal niet toegestaan.
3. Er mogen geen tenten en dergelijke op het terrein geplaatst worden.
4. Auto's, motoren, bromfietsen en fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen op het
terrein van de Vrijbuiter te worden geparkeerd c.q. gestald.
5. Aankomst op vrijdag na 14:00 uur
Vertrek op vrijdag vóór 10:00 uur. Lagerwal dient door de huurder bezemschoon en met lege
vuilnisbakken en prullenmanden te worden opgeleverd!
(Wij benadrukken de noodzaak voor een tijdig vertrek. In vele gevallen komt de nieuwe huurder
om 14:00 uur en de tussenliggende tijd is nodig om Lagerwal weer gereed te maken voor de
ontvangst van de nieuwe huurder.)
6. Bij aankomst en vertrek is het raadzaam de inventarislijst door te nemen en eventuele manco's
aan de havenmeester door te geven.
7. De huurder verplicht zich de woning en de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid en
netheid te behandelen en overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
8. Schade aan het huisje of aan de inventaris dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de
havenmeester of bij de administratief havencommissaris. Indien beide niet tijdig bereikbaar zijn
dient een notitie op het aanrecht te worden achtergelaten. Eventuele schade wordt door de
administratief havencommissaris aan u in rekening gebracht.
9. De huurder staat in voor zijn kinderen, gasten en eventuele overige medebewoners. Hij/zij
draagt er zorg voor dat anderen geen overlast ondervinden. In dit verband is het niet
toegestaan feesten in of om de woning te organiseren. Ook mag er geen geluidsoverlast
veroorzaakt worden.
10. Eventuele technische mankementen dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de
havenmeester, opdat ze zo snel mogelijk verholpen kunnen worden en eventuele
gevolgschade tot een minimum beperkt blijft.
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