10) Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat rondom het gehuurde woningen staan.
Huurder zal zich onthouden van elke vorm van overlast die zij kan veroorzaken. Het
veroorzaken van overlast is reden deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen. Huurder zal in dat geval het gehuurde onmiddellijk ontruimen.
11) a) Als beheerder van het gehuurde treed namens de verhuurder op:
de heer M. Verbeek
b) De beheerder heeft ten alle tijden toegang tot het gehuurde;
c) De beheerder heeft te allen tijde het recht om na te gaan of de bepalingen uit deze
overeenkomst wordt nageleefd;
d) Huurder zal de aanwijzingen van de beheerder opvolgen;
e) Indien de beheerder van mening is dat de huurder handelt tegen het bepaalde in deze
overeenkomst heeft hij het recht deze overeenkomst onmiddellijk te (doen) beëindigen.
Huurder zal in dat geval het gehuurde onmiddellijk ontruimen.
12) Indien huurder het gehuurde, na het eind van de in bepaling 1 genoemde huurperiode of
nadat de beheerder conform bepaling 8 en/of 9 deze overeenkomst tussentijds heeft
beëindigt, niet ter vrije beschikking stelt van de verhuurder is per dag, zonder verder
verzuim als mede zonder verdere rechtelijke tussenkomst, een onmiddellijk boete
verschuldigd ter grote van de in bepaling 4 genoemde huursom.
13) Annulering. Bij annulering korter dan 7 weken volle kalenderweken voor de eerste
huurdatum is 20% van het volledige huurbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-.
In andere gevallen wordt de huursom gerestitueerd minus een bedrag van €25,- tbv
administratieve kosten.
14) Bij wijziging van de omvang van de groep (aantal personen) wordt de huursom alleen
aangepast als er meer personen overnachten dan overeengekomen. Bij verkleinen van de
groep blijft de huursom ongewijzigd.
15) Tijdens opkomsten van de speltakken in het naast gelegen gebouw (het Knienenhol) kan
het zijn dat deze sporadisch gebruik maken van de sanitaire faciliteiten in het clubgebouw.
16) Tijdens reguliere opkomsten dient het troephuis en het terrein op zaterdag tussen 09:00 en
13:00 beschikbaar te zijn voor de groep. De slaapspullen kunnen dan gewoon in een hoek
van de zolder gelegd worden.

