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VOORWOORD

FASHION BRAND SUPPLY CO.

Wie zijn we?
Scouts Sint-Jan Wetteren bestaat uit een ongelofelijk
grote groep vrijwilligers, waaronder natuurlijk (oud-)
leiding, een oudercomité, een VZW en nog veel meer
vrijwilligers voor of achter de schermen. Het lokaal
en de terreinen zijn eigendom van de VZW beschermcomité scouts en gidsen Sint-Jan. Die VZW is in de
beginjaren van de groep (24 april 1969 om precies te
zijn) opgericht met als maatschappelijk doel “het
verwerven en beheren van onroerende goederen
(terreinen en lokalen dus) ten bate van voornoemde
scouts -en gidsengroep (Sint-Jan dus) die er het genot
van hebben”. Terwijl de leidingsploeg zich op z’n
scoutsproject met onze kinderen concentreert,
bekommert de VZW zich over het scoutsterrein en het
dak boven hun hoofden. De VZW zorgt op die manier
ook voor continuïteit en belichaamt de garantie dat
toekomstige generaties kinderen in goede
omstandigheden aan scouting kunnen blijven doen,
ookwanneer de groep in een bepaalde periode wat
minder goed zou draaien.

gedoopt. De Leeuwerik is de naam van ons lokaal en
de doelstelling was om ervoor te zorgen dat de groep
tegen 2020 terug over moderne lokalen zou beschikken.
We waren, en zijn nog steeds, heel trots op het
resultaat.
De volgende jaren komt het er in de eerste plaats op
aan om die nieuwe lokalen goed te beheren, zodat ze
nog vele generaties scouts en gidsen kunnen kunnen
blijven dienen. Naast het bouwteam dat de nieuwe
lokalen heeft gezet, is er ook al jaren een
‘dinsdagteam’ actief dat elke dinsdag, week in week
uit, het lokaal en de terreinen onderhoudt. Zij leveren
fantastisch werk. Dankzij hen liggen de lokalen en de
terreinen er elke week prachtig bij.

De Leeuwerik

Sinds de vernieuwing van de achthoek is ons lokaal
ook zeer gegeerd bij andere jeugdbewegingen voor
hun weekends en kampen. Volgens Scouts & Gidsen
Vlaanderen behoort onze achthoek zelfs tot één van de
10 scoutslokalen waarin je zeker eens moet slapen. De
verhuur brengt een aardige duit op, maar vraagt ook
een goede opvolging van het dinsdag- én
verhuurteam.

Eind 2012 werd fase 1 van de bouw van de nieuwe
lokalen afgerond: ons achthoekig lokaal werd volledig
heropgebouwd met alle nodige voorzieningen, zoals
een kraaknette keuken, een onderhoudsvriendelijk
sanitair en goed geïsoleerde lokalen! In september 2017
hebben we tijdens de viering van onze vijftigste verjaardag de laatste fase van ons bouwproject afgerond
met de plechtige opening van de nieuwste lokalen. Bij
de opstart hadden we het project ‘De Leeuwerik 2020’

Naast het onderhoud en de verhuur is er de
permanente zorg voor de financiën. De volgende jaren
moet nog een groot deel van de lotenlening
terugbetaald worden die we hebben uitgegeven voor
de financiering van de tweede fase van de bouw. En
ook het dagelijkse onderhoud kost geld. We hopen dus
ook de volgende jaren op de nodige steun te kunnen
blijven rekenen bij de verschillende financiële acties
van de groep en van de VZW.
Jasper Van de Gracht - Groepsleider Scouts Sint-Jan
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1. ONZE LOKALEN
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DE KEUKEN
Wat is er zoal aanwezig in de keuken?
- 2 grote spoelbakken
- 2 inox werkbladen
- Een oven
- Een magnetron
- Een gasvuur (4 vaste bekken + 1 groot losstaand)
- Een ruime koelkast
- Een diepvriezer
- 2 ingebouwde pastakokers
Kook- en eetgerei (borden, potten, pannen, bestek, etc.) is aanwezig voor 60 personen in een apart lokaal achter de
keuken (zie inventaris). Al het materiaal is gemaakt uit inox of ander onderhoudsvriendelijk materiaal.
Brandveiligheid? De keuken is voorzien van een rookmelder, een brandblusapparaat en een branddeken.
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S A N I TA I R
FASHION BRAND SUPPLY CO.

Scouts Sint-Jan Wetteren beschikt over een gescheiden sanitair voor vrouwen, mannen en mindervaliden.
Vrouwensanitair:
- 2 toiletten
- 3 wasbakken
- 3 (gezamenlijke) douches
- Kraantje voor regenwater

Mindervalidensanitair:
- 1 aangepast toilet
- 1 wasbak
- 1 douche.

Mannensanitair:
- 2 urinoirs
- 1 toilet
- 3 (gezamenlijke) douches
- Kraantje voor regenwater
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I N V E N TA R I S KO O K - E N E E T G E R E I
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Standaard voorzien wij bestek, borden en glazen voor 60 personen.
Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van al het kook- en eetgerei dat mee in de huurprijs verrekend wordt.
Gelieve het gebruikte materiaal na gebruik terug op de oorspronkelijke plaats te leggen. Ontbrekend of
beschadigd materiaal wordt verrekend met de waarborg.

6

60 koffietassen

12 keukenmessen

2 BBQ-tangen & 1 spatel

9 houten lepels

5 potten- en pannenlikkers

7 pollepels

2 purreestampers

5 schuimspanen

5 kloppers

7 grote snijplanken

10 kleine snijplanken

80 grote platte borden

1 mixer

13 aardappelmesjes

3 dunschillers

8 inox mengkannen
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60 diepe borden

9 grote vierkante borden

14 kleine vierkante borden

16 mini vierkante borden

3 bassins

2 plastic vergieten

6 inox vergieten

3 zeven

60 vorken

60 koffielepels

60 soeplepels

60 messen

60 glazen

2 plastic schalen

1 Bestekbak

6 pannen

2 braadsleeën

4 grote kommen
+ 8 deksels

6 kleine kommen
+ 6 deksels

12 gordijnen
+ 52 haakjes
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DE LOK ALEN
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Naast de keuken en het sanitaire gedeelte beschikt onze achthoek ook nog over 5 ruime lokalen die van elkaar
gescheiden kunnen worden met verschuifbare wanden. 3 lokalen kan je volledig verduisteren met afneembare
gordijnen.
Banken, stoelen en tafels zijn aanwezig voor minstens 60 personen (maximum toegelaten slapers in lokalen).
Extra tafels en stoelen kunnen voorzien worden bij bijvoorbeeld de combinatie met een tentenkamp.
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D E B I N N E N KO E R
Onze binnenkoer kan overdekt worden met een tentzeil om extra ruimte te creëren.

FASHION BRAND SUPPLY CO.

De lokalen zijn beveiligd met een inbraak- en brandalarm. Brandblussers, branddeken en nooduitgang aanwezig.
AED-toestel beschikbaar aan ingang.
Pestcontrole (blauwe lokdozen) aanwezig.

W I S T J E D AT ?

Het achthoekig lokaal staat ook wel bekend als 'De Leeuwerik' en werd eind 2013 volledig heropgebouwd door een fantastisch
bouwteam. Tegenwoordig wordt het onderhouden door onze 27-koppige leidingsploeg maar vooral ook door ons beruchte
'dinsdagteam', waarvoor dank mannen!
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2. ONZE TERREINEN
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Onze terreinen bevinden zich middenin de driehoek Wetteren Ten Ede-Overschelde-Laarne in de Groenstraat,
een straat die zijn naam niet gestolen heeft: onze scouts wordt namelijk volledig omgeven door speelbossen en
velden.
Het is er heel rustig en op zondag geldt er bovendien eenrichtingsverkeer (van de Laarnestraat richting de Slagstraat), om de verkeerssituatie er nog veiliger te maken.
We beschikken over 3 terreinen en mogen verder gebruik maken van het aangrenzende stuk bos (zie legende en
foto’s). Aan de beide parkeerruimtes zijn verschillende LED-spots voorzien.
Verder beschikken we op onze terreinen ook over een kampvuurcirkel, vijver en speelberg.
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3. DE HUISREGELS
Geen tenten plaatsen op de speelweide (weide van lokalen en kampvuurcirkel).
Eventueel gemaakte kuilen (enkel in de bossen en zo weinig mogelijk) dienen terug goed te worden aangevuld. Er
worden dus geen greppels gegraven, tenzij verhuurder dit toestaat (bij extreme regenval). Na tentenkamp
controleren of er geen piketten in de grond achterblijven.
Niet op het gras, maar enkel op verharde stukken voor lokalen of verharde strook aan de straat parkeren.
Terreinen in gevonden toestand achterlaten, geen takken van bomen en struiken afbreken.
De blauwe lokdozen tegen ongedierte worden niet verplaatst. Deze zijn bevestigd aan de muren en bovendien
niet gevaarlijk voor kinderen.
Vuur maken doe je alleen in een kampvuurkorf in de kampvuurkring.
Daken worden onder geen beding betreden.
Verboden te roken in de lokalen, peuken worden in een as-emmer uitgedoofd.
Keuken, doucheruimte en toiletten dienen perfect te worden gereinigd.
Vloer voorraadruimte wordt gedweild en alle materiaal wordt afgewassen teruggeplaatst op de daarvoor
bestemde plek.
Er wordt geen kleefband gebruikt om de ruiten te verduisteren.
Andere lokalen, binnenkoer en inkom dienen opgeveegd te worden (of gedweild indien vuile plekken).
Rondslingerend afval op de terreinen wordt opgeraapt en gesorteerd.
Afval goed sorteren :
- PMD in blauwe zakken
- Glas wegbrengen naar glascontainer ( ± 1 km verderop, kerkhof Wetterensteenweg).
- Papier en karton in daartoe voorziene bak
- GFT op composthoop.
- Restafval in grote container.
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5. IN DE BUURT
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SUPERMARKTEN
Cado Laarne (1,2 km)

Colruyt Wetteren (4,5 km)

Aldi Wetteren (4,6 km)

Meirhoekstraat 14
9270 Laarne

Gentsesteenweg 95
9230 Wetteren

Gentsesteenweg 68/70
9230 Wetteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 18u00
Gesloten

08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 21u00
08u30 - 20u00
Gesloten

08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
08u30 - 19u00
Gesloten

Lidl Wetteren (4,4 km)

Delhaize Wetteren (3,7 km)

Carrefour Wetteren (5,0 km)

Gentsesteenweg 99
9230 Wetteren

Florimond Leirensstraat 20
9230 Wetteren

Zuidlaan 115
9230 Wetteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 20u00
08u30 - 21u00
08u30 - 19u00
Gesloten

08u00 - 19u00
08u00 - 19u00
08u00 - 19u00
08u00 - 19u00
08u00 - 19u00
08u00 - 18u30
Gesloten

08u00 - 20u00
08u00 - 20u00
08u00 - 20u00
08u00 - 20u00
08u00 - 21u00
08u00 - 19u00
Gesloten

BAKKERS
Brieks Broodhoek (2,0 km)

Bakkerij De Winter (2,3 km)

Bakkerij Hoste (2,3 km)

Ten Ede Dorp 4
9230 Wetteren

Kapellendries 70
9230 Wetteren

Gentsesteenweg 68/70
9230 Wetteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Gesloten
06u30 - 18u00
06u30 - 18u00
06u30 - 18u00
06u30 - 18u00
07u30 - 14u30
07u30 - 12u00

Gesloten
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u30
07u00 - 18u00
07u00 - 15u00

07u00 - 19u00
07u00 - 19u00
Gesloten
07u00 - 19u00
07u00 - 19u00
07u30 - 19u00
07u00 - 19u00

W I S T J E D AT ?

Jaarlijks krijgen wij financiële steun van heel wat lokale handelszaken in en rond het Wetterse voor onze talloze evenementen. Het
is mede dankzij hen dat wij als scouts kunnen uitpakken met onze geweldige, nieuwe lokalen. Daarom plaatsen wij hen graag ook
even in de kijker. Bedankt! #ikkooplokaal
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SL AGERS
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Slagerij Drieghe (2,1 km)

Slagerij Fack (2,3 km)

Slagerij Boterdaele (2,7 km)

Ten Ede Dorp 13
9230 Wetteren

Heusdensteenweg 3a
9230 Wetteren

Gentsesteenweg 68/70
9230 Wetteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Gesloten
Gesloten
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 12u00

09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00

08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
08u30 - 18u00
Gesloten

HORECA
Frituur 't Goestingske (2 km)

Frituur 't Hoekske (3,0 km)

Pitta RIF (3,9 km)

Kortewagenstraat 87
9230 Wetteren

Kon. Astridlaan 54
9230 Wetteren

Markt 15
9230 Wetteren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

11u30 - 22u00
11u30 - 22u00
11u30 - 22u00
Gesloten
11u30 - 23u00
11u30 - 22u00
Gesloten

Gesloten
17u00 - 22u00
11u00 - 22u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00
09u00 - 17u00

17u00 - 01u00
17u00 - 01u00
17u00 - 01u00
17u00 - 01u00
17u00 - 01u00
17u00 - 01u00
17u00 - 01u00

Pizza Heat (4,2 km)

Pitta Aphrodite (3,4 km)

Cafés

Molenstraat 95
9230 Wetteren

Nieuwstraat 1
9230 Wetteren

Klein Ledeberg (2,5 km)
Markt 17 (3,9 km)
Posthotel (3,5 km)
Lemon Bar (3,5 km)
Bar Picar (3,4 km)
De Lindekens (0,6 km)
De Beurs (3,8 km)
't Gedacht (3,9 km)
't Alternatief (3,9 km)
't Geheim (3,9 km)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

17u00 - 22u00
17u00 - 22u00
17u00 - 22u00
17u00 - 22u00
17u00 - 22u30
16u00 - 22u30
16u00 - 23u00

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

Gesloten
Gesloten
17u00 - 00u00
17u00 - 00u00
17u00 - 00u00
17u00 - 03u00
17u00 - 01u30

R E C R E AT I E
Prullenbos (0,6 km) (buitenspeeltuin, brasserie, bos, visvijver, hoogteparcours, etc.) - Groenstraat 8, 9230 Wetteren
Provinciaal Domein den Blakken (4,4 km) ('Zandbergen') - Wegvoeringstraat 308, 9230 Wetteren
Binnen- en buitenzwembad de Warande (4,4 km) - Warandelaan 14, 9230 Wetteren
Binnenspeeltuin Berenbos (4,6 km) - Warandelaan 51a, 9230 Wetteren
Sportcentrum Veldmeers (2,7 km) - Leeweg 25, 9270 Laarne
Sporthal Wetteren (4,4 km) - Warandelaan 14B, 9230 Wetteren
/
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6 . C O N TA C T
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MEDISCHE ZORG
Dr. Vanwalleghem (1,9 km)

UZ Gent (spoed) (15,7 km)

Apotheek Maudens (2,6 km)

Wetterensteenweg 58
9230 Wetteren

Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent

Molenstraatje 43
9230 Wetteren

09 366 31 82

09 332 21 11

09 369 35 10

VERHUURVERANTWOORDELIJKEN
Josefien Schelstraete
Hoofdverantwoordelijke verhuur
+32 486 15 59 34
verhuur@scoutssintjan.be

Annick Lefèvre
Verhuurverantwoordelijke
+32 486 50 75 04
annick.lefèvre1@telenet.be

Marc De Wilde
Verhuurverantwoordelijke
+32 470 62 26 81
marcdewilde1@skynet.be

Jasper Van de Gracht
Groepsleiding 2020-2021
+32 470 62 26 81
groepsleiding@scoutssintjan.be
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7. H U U R C O N T R A C T

FASHION BRAND SUPPLY CO.

Organisatie: Scouts Sint-Jan Wetteren
Vertegenwoordigd door: Josefien Schelstraete
Adres: Groenstraat 33, 9230 Wetteren
E-mail: verhuur@scoutssintjan.be
GSM: +32 486 15 59 34

Naam van de groep: ....................................................................
Vertegenwoordigd door: ...........................................................
Adres: ..............................................................................................
E-mail: .............................................................................................
GSM: .................................................................................................

Artikel 1: Voorwerp
Verhuurder stelt het achthoekig lokaal met inboedel, en alle terreinen, gelegen Groenstraat 33 te Wetteren, ter beschikking van de huurder.
Materiaalhok en andere lokalen zijn niet inbegrepen in de huurovereenkomst en mogen niet betreden worden zonder aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van de verhuurder.
De maximumcapaciteit van het lokaal is 60 personen en mag tijdens de huurperiode niet worden overschreden.
Terreinen worden steeds verhuurd met inbegrip van het achthoekig lokaal.
Artikel 2: Looptijd, aantal personen
Deze huurovereenkomst geldt van ........./........./......... vanaf ......... uur tot en met ........./........./.........tot ......... uur (op zondag ten laatste tot 12u), voor een
gemiddeld aantal personen van ......... per nacht (waarvan ......... personen in het lokaal, ......... personen in tenten).
Artikel 3: Overdracht van huur en onderhuur
Het is de huurder verboden zijn huurrechten over te dragen door onder te verhuren, ook niet voor een gedeelte van de overeengekomen duur.
Artikel 4: Prijzen, waarborg, start overeenkomst, annuleringskosten en afrekening
De huurprijs voor het lokaal bedraagt €120 per nacht voor de eerste 25 personen. Vanaf de 26e persoon wordt daar €4 per persoon per nacht
bijgeteld.
De huurprijs voor het verblijf in tenten op de terreinen bedraagt €120 per nacht voor de eerste 25 personen. Vanaf de 26e persoon wordt daar €2 per
persoon per nacht bijgeteld.
Gas, elektriciteit en water worden afzonderlijk aangerekend volgend verbruik tijdens de duur van deze overeenkomst, zoals opgemeten bij aankomst
en vertrek en volgend de marktprijzen die gelden tijdens de duur van de overeenkomst. Gelieve zuinig om te springen met water en energie. Voor het
vuilnis wordt een forfait aangerekend: €10/weekend, €20/kamp (per week).
Extra kosten kunnen worden aangerekend op basis van het verschil van de inventaris bij aankomst en vertrek, of bij het niet naleven van één of
meerdere artikels uit deze overeenkomst.
De overeenkomst is slechts geldig zodra deze door de huurder is ondertekend, in het bezit is van de verhuurder en een waarborg van €400 is
overgeschreven op rekeningnummer BE85 0016 8854 7506 (BIC-code GEBABEBB) van VZW Sint-Jan Wetteren met vermelding van de huurperiode en
de naam van de groep die het lokaal huurt.
Bij annulering door de huurder zal €100 per nacht worden ingehouden, tenzij de lokalen nog aan een andere groep kunnen worden verhuurd voor de
duur van deze overeenkomst.
Binnen de 14 dagen na de huurperiode zal een positief saldo tussen waarborg en totale kosten door de verhuurder worden teruggestort aan de
huurder of zal een negatief saldo tussen waarborg en totale kosten door de huurder worden gestort aan de verhuurder.
Artikel 5: Bij aankomst
Bij aankomst meer dan een half uur voor of na het overeengekomen uur, wordt de vertegenwoordiger van de verhuurder telefonisch verwittigd.
Indien het totale aantal overnachtingen afwijkt van wat werd overeengekomen, dient dit bij aankomst aan de vertegenwoordiger van de verhuurder
te worden gemeld.
Samen met de vertegenwoordiger van de verhuurder:
- wordt de inventaris van inboedel en wordt staat van gebouwen en terreinen overlopen en worden afwijkingen gedocumenteerd.
- worden de meterstanden van gas, elektriciteit en water gedocumenteerd.
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Artikel 6: Respect voor gebouwen, inboedel en omgeving
Zijn uitdrukkelijk niet toegelaten:
- Verrichten van commerciële activiteiten in de lokalen of op de terreinen
- Roken
gebouwen
M A R ZinI A
LOOKBOOK / 2016
- Schrijven of schilderen op muren, ramen of vloeren
- Plakband hangen op de ramen (bijvoorbeeld om het raam af te plakken met papier. Hiervoor worden enkel de daarvoor voorziene gordijnen
gebruikt)
- Graven van putten of greppels op de terreinen
- Beschadigen of verwijderen van bomen en struiken
- Vuur stoken buiten de daarvoor voorziene kampvuurkring
- Onnodig gebruik van brandblusapparaten
- Gebruik van gevaarlijke stoffen
- Gebruik van afval- en PMDzakken voor andere doeleinden dan sorteren van afval
- Het dak van het lokaal betreden
Bij wangedrag of bij onwettige handelingen door de huurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
en wordt de waarborg niet terugbetaald.
Bij schade aan infrastructuur, inboedel of terreinen die gevaar kan inhouden voor de bewoners zal de vertegenwoordiger van de verhuurder
onmiddellijk telefonisch worden verwittigd. De huurder zal onder geen beding zelf proberen schade te herstellen zonder voorafgaande goedkeuring
van de verhuurder.
De verhuurder zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van ongeval, brand of diefstal.
Artikel 7: Afval
Biologisch afbreekbaar afval dient in de daarvoor voorziene groene containers te worden gegooid. Glas dient de huurder terug mee te nemen of in
openbare glascontainers in de buurt te deponeren. PMD wordt in de correcte zak van gemeente Wetteren gestoken. Volle zakken worden in het
afvalhok naast het materiaalhok geplaatst. Restafval wordt in de daarvoor voorziene container gegooid.
Artikel 8: Bij vertrek
Samen met de vertegenwoordiger van de verhuurder
- wordt de inventaris van inboedel en de staat van gebouwen en terreinen overlopen worden afwijkingen gedocumenteerd.
- worden de meterstanden van gas, elektriciteit en water gedocumenteerd.
Alle lokalen worden geveegd en gedweild. Lokalen en terreinen worden in goede staat achtergelaten. Bij niet naleven hiervan kan de verhuurder
€100 afhouden van de waarborg. Indien de kost voor het herstellen van de aangerichte schade hoger is dan €100, zal deze integraal op de huurder
verhaald worden.

Opgemaakt op ......../......../................ te Wetteren

De verhuurder:								De huurder:
Scouts Sint-Jan Wetteren						
................................................. (naam van de groep)
Vertegenwoordigd door: Josefien Schelstraete				
......................................... (vertegenwoordigd door)
......................................................................... (datum)				........................................................................ (datum)
Gelezen en goedgekeurd						Gelezen en goedgekeurd
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