
  

 pag. 1 www.stamvolleybal.com 

 

 

HUURCONTRACT VOLLEYBALVELDEN 

 

De ondergetekenden: 

 

1. STICHTING TOERNOOI AKTIVITEITEN MILLINGEN AAN DE RIJN (STAM), gevestigd te 

Millingen aan de Rijn, hierna te noemen ‘verhuurder’,  

 

en 

 

2. ………., …………………………….. gevestigd te ……………………….ten deze vertegenwoordigd 

door ………………………., hierna te noemen ‘huurder’; 

 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

 

1. Partijen sluiten hierbij een overeenkomst waarbij STAM, hierna te noemen verhuurder, verhuurt 

aan ……………………., hierna te noemen huurder, volleybalvelden voor het spelen van volleybal. 

 

2. De huurperiode begint op ……………….20… en eindigt ……….20... 

 

3. Huurprijzen 

 

 Prijs/veld Aantal 

velden 

Totaal 

prijs 

velden 

(A) 

Borgsom 

per 5 velden 

Totale 

borgsom 

(B) 

Totaal bedrag 

(A+B) 

Weekend € 17,50 …. € ….,.. € 100,-- € .….,-- € …..,-- 

Maand € 50,-- …. € ….,.. € 100,-- € .….,-- € …..,-- 

 

4. De huurprijs voor de genoemde periode bedraagt bedrag A+B, (art 3). Deze totale huurprijs, dient 

48 uur voor aanvang van de huurperiode, te zijn ontvangen op bankrekening-nummer 

NL61RBRB0979934354 t.n.v. Stg. STAM te Millingen aan de Rijn. 

 

5. De volleybalvelden kunnen na telefonische afspraak met de heer Jordy Sijtsema, bereikbaar 

onder nummer 06-53730804, worden opgehaald op het adres ‘Sportpark De Hove’ (ingang 

Hoefseweg 25, 6566 WP) te Millingen aan de Rijn. 

 

6. Huurder dient de volleybalvelden na afloop van de termijn in dezelfde staat als geleverd af te 

leveren bij verhuurder, zulks wederom na telefonische afspraak met de heer Sijtsema. Indien 

huurder daartoe niet in staat is door bijvoorbeeld beschadiging of vermissing, wordt een 

geldbedrag ter schadeloosstelling van de verhuurder verhaald op huurder op basis van de 

bedragen als vermeld onder art 11. De materialen mogen tijdens de huurperiode niet onbeheerd 

worden achtergelaten. 

 

7. Verhuurder zal de waarborgsom (bedrag B, art 3) terugbetalen na afloop van de huurtermijn evt. 

onder inhouding van een geldbedrag als bedoeld in de art. 6 en/of 9 en/of 10. 
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8. Om terugstorting van de waarborgsom mogelijk te maken, dient huurder onderstaand haar 

bankrekeningnummer en tenaamstelling in te vullen: 

 

• bankrekeningnummer: ………………………………………………………….. 

 

• ten name van: ……………………………………………………………………. 

 

• te: ………………………………………………………………………………… 

 

9. Annulering: 

  

a. Annulering om welke reden dan ook, dient door huurder per mail te geschieden: 

info@stamvolleybal.com.  

b. Bij zodanige annulering tot 14 dagen voor de begindatum van de huurperiode is 10% van de 

overeengekomen huurprijs verschuldigd door huurder. Bij annulering tot 7 dagen voor de 

begindatum 50% en bij annulering tot 3 dagen 75%. Daarna is de volle 100% verschuldigd. 

c. Bij niet-annulering is 100% verschuldigd van de overeengekomen huurprijs. 

 

10. Bij niet-tijdig afleveren van de volleybalvelden (zulks volgens afspraak met de heer Sijtsema) 

wordt per overschreden tijdspanne van 24 uur € 15,00 in rekening gebracht aan huurder, dan wel 

in mindering gebracht op de in art. 4 genoemde waarborgsom. 

 

11. Omvang verhuurde velden per veld (de vermelde bedragen betreffen de maximale 

vervangingswaarde bij vermissing of beschadiging): 

• 1 volleybalnet net (€ 100,00) 

• 2 palen (€ 50,00/stuk) 

• 4 grote haringen (€ 10,00/stuk) 

• 2 sets spanlijnen met haken (€ 10,00/stuk) 

• 1 veldlijn van 63 meter (€ 40,00) 

• 6 veldpinnen (1,00/stuk) 

• Opslagmateriaal (€ 10/krat)  

 

CONTROLEER DE VELDEN S.V.P. VOOR VERTREK! 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 

 

te  ………………………         te Millingen a/d Rijn 

op ……………….. 20..                 op …………20..  

 

 

……………………………….         …………………………………. 

 

huurder              verhuurder: 

voor deze: ……………                        voor deze: Jordy Sijtsema (06-53730804) 

 

               info@stamvolleybal.com     
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