
 

  Laatst bijgewerkt: 09 2020 

 

Doarpshûs De Treffe 
 

 

Himmelumerdyk 2c, 8721 GT Warns        

Telnr: 06 27926370   

Mail: doarpshusdetreffe@gmail.com 

Beheerders: Anke Jacobi, Marrit Bruinsma 

Gebruikersovereenkomst ruimten De Treffe 
Overeenkomst tussen gebruiker:  ………………………………………………………………………………………………………. 

vertegenwoordigd door: …………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………. 

Postcode: ..………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Mailadres: ………….………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Telnr.: ……………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………… 

hierna te noemen huurder en de Stichting Doarpshûs de Treffe, hierna genoemd verhuurder. 
De Stichting wordt vertegenwoordigd door een van de beheerders of een van de bestuursleden. 
 
Huurder en verhuurder komen overeen het volgende: 

1. O huurder huurt de ruimte ………………… van verhuurder voor de prijs van € ……. per dagdeel. 

Een dagdeel is een morgen, een middag of een avond. De duur hiervan is maximaal 4 uur. 

Ο huurder huurt de ruimte…………van verhuurder voor de prijs van € ……… voor twee uur. 

2. Deze overeenkomst wordt afgesloten als: 

O Eenmalig    

O Als abonnement met sleutel 

       O Als abonnement zonder sleutel  

2.1   In geval van een abonnement met sleutel neemt huurder een sleutel van verhuurder in 
ontvangst met een borg van € 50.-. Deze wordt bij inleveren van de sleutel weer teruggestort op 
de rekening van huurder. 
2.2 In geval van eenmalig gebruik/abonnement zonder, wordt de sleutel aan huurder 
overhandigd. Deze wordt direct na gebruik weer ingeleverd bij verhuurder 
2.3 Door het in ontvangst nemen van de sleutel verklaart huurder deze sleutel in geen enkel 
geval aan iemand anders uit te lenen.  

3. Bij gebruik van de ruimte kan huurder gebruik maken van koffie en thee apparatuur en de 
beschikbare koffie en thee. De kosten hiervoor zijn € 1.- per kop. Huurder houdt dit nauwkeurig 
bij in daarvoor aangewezen schrift/blok.  

4. Indien huurder de keuken, voor andere doelen dan voor het onder 3 genoemde, wil gebruiken, 
kan dit overleg met de beheerder. 

5. Huurder houdt in het bovengenoemde schrift/blok bij wanneer en welke ruimte er gebruikt 
wordt en voor hoeveel dagdelen. 
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6. Na gebruik van de ruimtes draagt huurder er zorg voor dat de keuken(s) bij het verlaten van het 
gebouw netjes en schoon, met alle kopjes en andere zaken afgewassen, wordt achtergelaten. De 
ruimtes worden geveegd en alle stoelen en tafels worden weer op hun plaats gezet.  

7. Indien huurder de wens heeft de ruimtes niet schoongemaakt achter te laten, kan dat voor een 
meerprijs van € 25,- per ruimte.  De keuken dient wel schoon en opgeruimd achter gelaten te 
worden. 

8. Huurder zorgt ervoor dat in de ruimtes na gebruik, de apparatuur, de verwarming en de 
verlichting uitgeschakeld wordt. 
Bij het verlaten dienen de ramen, ruimtes en buitendeur afgesloten te worden. 

9. Deze overeenkomst kan voor een termijn worden afgesloten of voor onbepaalde tijd. In het 
laatste geval is de opzegtermijn zes maanden. 

10. Het is mogelijk, de ruimtes te huren met bediening. De meerprijs hiervoor is € 1,50 per persoon, 
per dagdeel met een minimum van € 25.- 

11. Alle communicatie tussen huurder met verhuurder vindt plaats met een van de beheerders of 
wanneer nodig samen met een of meer bestuursleden. Het telefoonnummer van het beheer is  
06 27926370   

12. Middels dit formulier ontvangt De Treffe persoonlijke gegevens van u. Wilt u weten waarvoor de 
gegevens gebruikt worden, verwijzen wij u naar het kopje Dorpshuis op de site www.warns.nl.  

 
Warns d.d.       .………………….……………… 
 
Naam huurder……………………………………   Naam verhuurder ……………………………….…….. 
 
Handtekening huurder         Handtekening verhuurder 
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