
Bivak 
Huurovereenkomst

Overeenkomst gesloten tussen   
verhuurder van bivakhuis - kampeerterrein  en 

 
meerderjarig vertegenwoordiger van   

A. De verhuurder verbindt zich ertoe gedurende de periode van   
tot   ter beschikking van de groep te stellen:

1. BIVAKHUIS EN- OF KAMPEERTERREIN

1.1  (aantal) lokalen met het daarin aanwezige materieel waarvan inventaris en beschrij-
ving in bijlage.

1.2  (aantal) kampeerterreinen, terreinen met een oppervlakte van   met 
het daarop aanwezige materieel waarvan inventaris en beschrijving in bijlage.

1.3 Dit alles tegen de prijs van €   per persoon en per overnachting of een globale dag-
prijs van €   (BTW incl.).

1.4 Alle lokalen en terreinen zullen op de dag van de aankomst in goede en nette staat ter beschikking 
van de groep gesteld worden.

1.5 De verhuurder moet bij het begin van de bivakperiode samen met de hurende groep de inventaris 
van het aanwezige materieel opmaken.Als die inventaris ernstig afwijkt van de inventaris vermeld in 
bijlage van de huurovereenkomst, moet de verhuurder deze hoeveelheden binnen de 24 uur aanvul-
len. Zoniet wordt punt C van deze overeenkomst toegepast.

2. WATER, ELEKTRICITEIT EN VERWARMING

2.1 Tegen de geldende verbruikersprijs. Dan wordt bij het begin en het einde van de verblijfsperiode de 
stand van de water- en elektriciteitsmeter opgenomen.

2.2 Of tegen een forfaitair bedrag van  € .

3. EVENTUELE ANDERE VERGOEDINGEN
  

 
 
 
 

Als je’t mij vraagt: 

CHIRO



B. De hurende groep verbindt er zich toe:
1 De op keerzijde vermelde lokalen en/of terreinen met het daarbijhorende materieel te huren voor de 

periode van   tot  .
2 De aankomst bepaald op    (dag en uur) en het vertrek bepaald op  

 (dag en uur) te respecteren.
3 Een verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en het materieel.
4 De lokalen en terreinen bij het vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de 

verblijfsperiode bevonden.
5 De schade door haar leden aangebracht, in gezamenlijk overleg met de verhuurder, te herstellen of te 

vergoeden.
6 Een waarborgsom van  €  te storten, uiteindelijk één maand na het afsluiten van deze 

overeenkomst.
7 Een voorschot van  €  te storten, voor  (datum)

C.  
Wanneer de verhuurder zijn of haar verplichtingen niet nakomt, heeft de groep het recht de gestorte 
waarborgsom terug te vorderen samen met een vergoeding gelijk aan de waarborgsom wegens het in 
gebreke blijven van de verhuurder.

D.
1 Wanneer de groep haar verplichtingen niet nakomt, kan de gestorte waarborgsom niet teruggevor-

derd worden.
2 Als de groep schriftelijk opzegt tot een termijn van   (aantal) weken voor de 

voorziene bivakperiode, wordt het betaalde voorschot onmiddellijk aan de groep teruggestort.
3 Gebeurt die schriftelijke opzegging later, dan zal het betaalde voorschot pas teruggestort worden 1 

maand na het verstrijken van de voorziene verblijfsperiode.

E. 
Deze overeenkomst werd opgemaakt in   exemplaren en wordt van kracht zodra de 
waarborgsom gestort is.

 (datum)

Handtekening van de verhuurder   Handtekening van de huurder

naam en adres     naam en adres
   
   
   
   


