Contract aangaande huren Ascot Manor II
Begripsbepaling
Met de Ascot Manor II (hierna Manor of de Manor) wordt bedoeld het witte gebouw met op de
voorkant de letters G S R C geschreven en gelegen aan de noordzijde van het sportpark, Corpus den
Hoorn 100, 9701 BB Groningen.
De G.S.R.C. is de Groninger Studenten Rugby Club opgericht, 12 augustus 1986.
Huurder is de ondertekenaar van het contract en de huurder van de Manor
Derden zijn personen die zich bevinden in de Manor op het moment van huren; hieronder vallen
geen leden van de GSRC.
Verhuurder is de persoon die de contractuele overeenkomst heeft getekend namens de G.S.R.C..
Voorwaarden huur Manor
De Manor kan slechts gehuurd worden met toestemming van een bestuurslid van de GSRC. Een
contract ondertekend door een ander dan een bestuurslid der GSRC zal nietigheid van de
overeenkomst tot gevolg hebben.

1. Huurder is verplicht kennis te nemen van de prijslijst. De prijslijst is als volgt:
De borg: 200,De huur: 100,Een fust bier(50 liter): 200,Een jug bier(3 liter): 20,2. Bij ondertekening van het contract gaat de huurder akkoord met de prijslijst. Tevens is huurder
verplicht minimaal een fust bier af te nemen.
3. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van derden zowel binnen als buiten de Manor.
4. De huurder betaalt voordat de Manor gehuurd wordt zowel de huur als de borg, deze dienen op
de rekening van de G.S.R.C. te staan bijgeschreven bij aanvang van het huren. mocht dit niet het
geval zijn dan is de overeenkomst nietig. De consumpties worden na afloop van het huren
gefactureerd. Deze dienen binnen 14 dagen te worden bijgeschreven op de rekening van de G.S.R.C..
5. Huurder is verantwoordelijk voor de staat van de Manor. Dat houdt in dat de Manor wordt
achtergelaten zoals deze is aangetroffen. Huurder heeft tot 17:00 op de dag na de huur om de Manor
schoon op te leveren. Mocht de Manor niet schoon zijn opgeleverd zal dit inhouden dat de borg niet
zal worden uitgekeerd.
6. Huurder is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met het bestuur over het
schoonmaken van de Manor.
7. Huurder zal zich als een goed huurder gedragen.

8. Huurder of derden zullen geen overlast veroorzaken in welke vorm dan ook. Mocht achteraf
blijken dat huurder of derden wel overlast heeft veroorzaakt dan zal de borg niet worden uitgekeerd.
Dit geldt zowel voor in de Manor als op het sportpark corpus den hoorn.

9. Het is niet toegestaan voor de huurder of derden om zich in de Manor achter de bar, in de keuken
of in de ruimte naast de ingang te bevinden. Tenzij een aanwezig GSRC lid daar toestemming voor
heeft gegeven.
10. De GSRC is niet aansprakelijk voor welke vorm van letsel of schade dan ook tenzij sprake is van
opzet of grove onzorgvuldigheid.
11. De GSRC is niet aansprakelijk voor verloren of vermiste voorwerpen
12. Te allen tijde zullen er 2 leden van de GSRC aanwezig zijn tijdens het verhuren van de Manor.
13. Mocht er schade zijn geconstateerd na het verhuur van de Manor dan is huurder te allen tijde
aansprakelijk. Ook als deze schade door derden is veroorzaakt. In geval van schade zal de borg niet
worden uitgekeerd. Mocht de borg niet genoeg zijn om het de gehele schade te dekken dan zal de
GSRC dit verhalen op de huurder.
14. In geval van diefstal van spullen binnen de GSRC, heeft huurder tot 17:00 na de dag van huur om
de zaken terug te brengen naar de Manor of te overhandigen aan een bestuurslid van de GSRC.
Mocht dit niet gebeurd zijn dan zal de borg niet uitgekeerd worden.

Gegevens huurder:
Naam:
Adres:
Postcode/ plaats:
Telefoon/ mobiele telefoon nr.:
E-mail:
Bankrekening nr.:

Gegevens verhuurder:
Naam:
Functie:
Telefoon/ mobiele telefoon nr.:
Contact gegevens club:
Club: G.S.R.C.
Postbus nr: Postbus 1050
Adres: Corpus den Hoorn 100
Postcode/ plaats: 9701 BB Groningen
E-mail: bestuur@gsrc.nl
Hierbij kom ik overeen met de prijzen en voorwaarden van G.S.R.C.
Getekend te ,

Naam/handtekening huurder,

Op de datum van,

Naam/handtekening G.S.R.C.,

