
Algemene voorwaarden huren 

Definities 

Huurder:  Rechts- of natuurlijk persoon die een aanvraag bij Natuurboerderij de Brinkhorst 

indient om een accommodatie te gebruiken 

Verhuurder:  Natuurboerderij de Brinkhorst - SRO 

 

Ruimte 

- Zodra de Huurder de sleutel van de ruimte in het bezit heeft is hij/zij verantwoordelijk voor 

de sleutel. Er wordt een borg van €50 betaald. Indien de sleutel zoek raakt kan de borg 

worden ingehouden. 

- De Huurder mag gebruik maken van de aanwezige apparatuur. Voor het gebruik van het 

koffiezetapparaat kan de Huurder eigen koffie en/of thee meenemen. Indien de Huurder 

koffie/thee van de Verhuurder gebruikt komen er kosten van €1 per kopje bij die achteraf 

moet worden betaald. 

- De Huurder dient de ruimte leeg en schoon achter te laten en de gebruikte meubels weer op 

de juiste wijze in de kast op te bergen. Indien bij controle blijkt dat dit niet gedaan is kan de 

borg worden ingehouden. 

- De Huurder is verantwoordelijk voor gemaakte schade door zijn/haar gasten. De 

reparatiekosten kunnen worden doorberekend aan de Huurder. 

 

Reservering en betaling 

- De reservering voor het huren van de ruimte is 14 dagen geldig. Na deze 14 dagen wordt de 

reservering geannuleerd indien de Huurder nog niet heeft laten weten dat de reservering 

definitief moet worden gemaakt.  

- De Huurder dient het bedrag voor de huur vooraf te betalen tenzij anders afgesproken met 

een medewerker van de kinderboerderij. 

 

Veiligheid en overlast 

- Ballonnen zijn zowel binnen als buiten de ruimte niet toegestaan. 

- Het aansteken van kaarsen is niet toegestaan. 

- Het drinken van alcohol is alleen binnen toegestaan. 

- Roken is niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije omgeving. 

- I.v.m. brandveiligheid mogen er maximaal 35 personen in de gehuurde ruimte staan. 

- De Huurder mag geen (geluids)overlast veroorzaken voor de omgeving 

- Het is niet toegestaan om eigen (huis)dieren mee te nemen op het terrein. Eventuele 

hulphonden zijn wel toegestaan. 

- Het voeren van de dieren is niet toegestaan. 

 

Overig 

- De Huurder mag tijdens het laden en lossen gebruik maken van de zij ingang en de auto 

tijdelijk op het erf zetten. Na het laden/lossen dient de Huurder de auto op de parkeerplaats 

te zetten.   

- De Verhuurder zorgt niet voor de catering. Eventuele artikelen zijn te koop in de 

winkelboerderij. 

- Na sluitingstijd zijn de knuffelweide en andere dierverblijven verboden toegang.  


