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GEGEVENS HUURDER 

 

Naam groep:  ___________________________________________________________  

 

Aankomstdag: ___ / ___ / ______  Aankomstuur1: ___ : ___ uur 

 

Vertrekdag: ___ / ___ / ______  Vertrekuur2: ___ : ___ uur 

 

Verantwoordelijke groep 

 

 Naam:____________________________________________________________  

 

 Email-adres: _______________________________________________________  

 

 Gsm-nummer: _____________________________________________________  

 

 Adres: ____________________________________________________________  

 

   ___________________________________________________________  

 

Rekeningnummer groep3: __________________________________________________  

 

Soort groep: 

 

 Vlaams jeugdwerk 

 Waals en buitenlands jeugdwerk 

 Scholen 

 Andere jeugdgroepen (vb. sportkampen) 

 Volwassenengroepen (vb. oud-leiding) 

 

Aantal personen jonger dan 31 jaar:  _________________________________________  

 

Aantal personen ouder dan 31 jaar:  _________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aankomen kan vanaf 15:00 uur tenzij anders afgesproken. 
2 Vertrekken moet ten laatste om 12:00 uur tenzij anders afgesproken. 
3 Rekeningnummer waarop de waarborg teruggestort mag worden. 
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PRIJSOVEREENKOMST 

 

Waarborg 

 

De waarborg van € 750 wordt ten laatste 2 weken na het ondertekenen van het contract 

overgeschreven zoals omschreven in het huishoudelijk reglement. 

 

Overnachtingen en afvalverwerking 

 

Een voorbeeld van de prijsberekening is opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

 

Aantal personen  X € 3,5 = € 

Is het bedrag in het blauwe vakje kleiner of gelijk aan € 175, dan moet er € 175 

ingevuld worden in het gele vakje. Is het bedrag in het blauwe vakje groter dan € 175, 

dan moet dit bedrag ingevuld worden in het gele vakje. 

Aantal nachten  X €  = € 

Aantal tenten  X € 25 = € 

Container afval 1 X € 100 = € 100 

Totaal (som van de groene vakjes) = €  

 

Energie en water 

 

De kosten voor energie en water worden afgehouden van de waarborg en zijn afhankelijk 

van het verbruik. De overschot wordt in september terugbetaald aan de hurende groep. 

 

OVEREENKOMST 

 

Onze groep gaat akkoord met het privacybeleid van Chiro Jonathan en geeft 

toestemming tot het verwerken van de gegevens in dit contract. Het privacybeleid is 

altijd terug te vinden op www.chirojonathan.be/privacy-policy . 

 

 Ja 

 Nee 

 

Onze groep heeft het huisreglement ontvangen, grondig doorgenomen en verklaart zich 

hier mee akkoord. 

 

 Ja 

 Nee 

 

Voor akkoord: 

 

 Naam:  ___________________________________________________________  

 

 Datum: ___________________________________________________________  

 

 

 Handtekening: _____________________________________________________  

http://www.chirojonathan.be/privacy-policy

