
    HUUROVEREENKOMST 

 

Hondenschool Sammie 

mw. S. Dijkstra 

Nautilusweg 14 

3542AV Utrecht 

 

en 

 

Naam Huurder 

Adres 

Postcode / Plaats 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Bij het reserveren en/of huren van de zaal  gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. 

 

1. HUUR 

a) De huur omvat de ruimten in de Hondenschool Sammie aan de Nautilusweg14, 3542 AV te 

Utrecht. 

b) De vergaderzaal is geschikt voor ongeveer 18-20 personen. 

c) Bij de huur is inbegrepen de beschikking over een beamerscherm & beamer. 

d) De aanwezigheid en gebruik van een keuken en een toilet. 

e) Daarnaast beschikt deze locatie ook over een indoor trainingshal van 240m² waar honden 

welkom zijn. 

f) De huurder dient zorgvuldig met het gehuurde ruimten om te gaan en schade noch overlast 

te veroorzaken. 

g) De huurder dient zelf zorg te dragen voor verder aankleding van de zaal. 

h) De huurder mag deze loods ook gebruiken voor feesten en partijen. Met als voorwaarde 

dat alles schoon opgeleverd wordt en op de huidige plaats worden teruggezet. 

 

2. KOSTEN 

Deze volgende kosten worden in rekening gebracht: 

 

a) Tarief hondenschool €17,50 per uur 

b) Tarief voor feesten en partijen (hele dag & avond) vanaf in principe 11.30 uur om alles op te 

kunnen bouwen kost €110 

c) Beamergebruik is gratis 

d) De  vermelde bedragen voor verhuur hondenschool zijn exclusief 21% BTW. 

e) Het vermelde bedrag voor verhuur feesten en partijen is inclucief btw  

f) De huurder verplicht zich direct na afloop de ruimten in dezelfde staat op te leveren, bij 

gebreke daarvan worden kosten bij de huurder in rekening gebracht. Anders indien 

overlegd.  

  



 

3. BORG 

a) Aanbetaling voor het huren van feesten & partijen bedraag €30 euro 

b) Er wordt een borg betaald van €50 euro 

c) U gaat ermee akkoord dat openstaande kosten en schade worden ingehouden van 

aanbetaling 

d) Het resterende bedrag wordt aan u geretourneerd of verrekend.  

 

4. RESERVERING 

a) Een reservering is pas definitief na betaling van borg, aanbetaling een schriftelijke 

bevestiging van de zaal door Hondenschool Sammie. 

 

5. ANNULERING 

a) Annulering kan enkel schriftelijk worden gemeld en hierbij behoud Hondenschool Sammie 

zich het recht voor de volgende percentages van de huursom als kosten in rekenen 

brengen: 

◦ Tot 7 dagen voor aanvang 10% 

◦ Tot 3 dagen voor aanvang 50% 

◦ Tot 2 dagen Voor aanvang 75% 

◦  Tot 1 dag of de dag zelf aanvang 100% 

a) De borg wordt bij annulering altijd geretourneerd.  

b) Bij niet op komen dagen zonder af te zeggen wordt de factuur doorgestuurd naar een 

incassobureau.  

 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

a) De huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de 

gedragingen van bezoekers die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of met zijn 

goedvinden daarop bevinden. 

b) De huurder is aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit schade door onjuist gebruik van 

het gehuurde. 

c) Hondenschool Sammie is nimmer aansprakelijk voor welke (gevolg-)schade dan ook, tenzij 

door de huurder wordt aangetoond dat de schade het directe gevolg is van opzet of grove 

roekeloosheid van Hondenschool Sammie. 

d) Hondenschool Sammie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het ontstaan van 

letselschade. 

e) Hondenschool Sammie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen. 

f) Hondenschool Sammie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het 

niet naleven van de richtlijnen en de te treffen maatregelen omtrent COVID-19 die in acht 

dienen te worden genomen. De huurder dient erop toe te zien dat maatregelen door 

hemzelf en zijn bezoekers worden nageleefd. Wordt een boete opgelegd dan is de de 

huurder daarvoor zelf aansprakelijk. 

g) Er wordt niet binnen gerookt, bij schade wordt dit verhaald bij de huurder. 

h) Als een hondenschool de locatie huurt voor lezingen of lessen mag er gebruik worden 

gemaakt van de materialen en spullen van hondenschool sammie. Bij beschadiging van 

materiaal worden de kosten verhaald op huurder. Dit geld ook als er schade is gemaakt 

door huurder van feesten en partijen 

  



 

7. WIJZIGINGEN 

a) Wijzigingen en afwijkingen van deze overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien 

deze schriftelijk zijn bevestigd door Hondenschool Sammie naar de huurder. 

 

8. STOPZETTING 

a) Indien de overeenkomst door de huurder niet wordt nageleefd kan de huur onmiddellijk 

worden stop gezet zonder restitutie van de huursom. 

 

9. GESCHILLEN 

a) Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

b) Als de huurder het oneens is met de eindafrekening dan dient de huurder dit binnen 31 

dagen schriftelijk te melden aan Hondenschool Sammie. 

 

 

Meer informatie 

Voor een online versie die deze overeenkomst en een uitleg die de rechten voor de huurder uitlegt, 

bezoek /https://www.hondenschool-utrecht.nl/locatie-te-huur/ of bel ons voor een kopie van de 

overeenkomst op +31-8-50041131 

 

 

 

 

Ondertekening: 

 

 

 

 

Huurder: 

 

 

Verhuurder:  

Naam:      S. Dijkstra namens Hondenschool Sammie 

 

 

 

Datum:      Datum: 

https://www.hondenschool-utrecht.nl/locatie-te-huur/?fbclid=IwAR0eRzibv3Wv451YntLHUJ5L6NN3jdYezv7rD2J4qZBXg6GXA7epA0iIIQ4

