STANDAARDOVEREENKOMST HUUR LOCKER GOLFCLUB MEERSSEN.
N.a.v. ingebruikname nieuw sleutelsysteem.
1. De huur geschiedt volledig op eigen risico, dat wil zeggen dat verhuurder niet aansprakelijk
gesteld kan worden voor schade aan of verlies van de in de gehuurde locker bewaarde
materialen/goederen.
2. De huurovereenkomst loopt van 1 januari t/m 31 december, en wordt stilzwijgend verlengd,
behoudens in geval van opzegging conform het bepaalde in Art 10.
3. De huurprijs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur in de ALV. Zo ook de kosten van een
nieuw pasje betreffende art. 8. De nota dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan.
4. De lockerruimte dient na einde huurovereenkomst vrij en schoon te worden achtergelaten. Het
slot met de twee sleutels dienen ingeleverd te worden bij de beheerder, waarna restitutie van
de borgsom volgt, te weten € 20,=, mits voldaan is aan de in deze overeenkomst gestelde
bepalingen. Bij in gebreke blijven zullen alle te maken kosten in deze op huurder worden
verhaald.
5. Het is niet toegestaan etenswaren in de lockerruimte achter te laten. Voor alle lockers geldt
dat men alleen van stroom gebruik mag maken zuiver t.b.v. de accu van de golfkar.
6. Golfclub Meerssen blijft eigenaar van de locker, en het ontvangen slot met de twee sleutels.
7. De huurder dient de lockerruimte tijdens het contract schoon te houden en voorzichtig om te
gaan met de elektriciteitsaansluiting. Golfclub Meerssen zal, indien nodig in overleg, de
achterwand onderhouden.
8. De toegangsdeur kunt U openen met het door U ontvangen pasje van GCM dat wordt
geactiveerd bij het huren van een locker. Bij verlies pasje melding maken aan GCM en tegen
vergoeding ad € 10,= wordt een nieuw pasje verstrekt. De oude pas wordt dan via het
systeem geblokkeerd.
9. Onderverhuur is alleen met schriftelijke toestemming van het Bestuur toegestaan.
10. De opzegtermijn is minimaal 1 maand voor einde huurcontract. Opzegging geschiedt
schriftelijk of per e-mail bij de secretaris van de vereniging, of bij de beheerder van de lockers.
11. Het huurbedrag bedraagt per 1 januari 2019 :
A. Penantlocker (zeer klein) € 35,= per jaar.
B.) Eenpersoonslocker ( kleine locker( € 55,== per jaar
C.) Gezinslocker (middelgroot) € 65,= per jaar
D.) Hoeklocker (groot) € 70,= per jaar.
E.) Grote locker (zeer groot) € 75,= per jaar.
Voor 2020 en komende jaren geldt het bedrag dat door het Bestuur in de ALV wordt
vastgesteld. Mocht U hiermede niet akkoord gaan, mag U alsnog binnen 14 dg opzeggen.
Bij het aangaan van een huurcontract gedurende het jaar wordt de huur berekend naar rato
van het resterende aantal maanden.
12. Het slot mag niet door een ander slot worden vervangen. Nieuwe sloten worden alleen door
Golfclub Meersen verstrekt. Bij verlies van sleutels van het slot dient men dit direct te melden
aan de beheerder. GCM zorgt voor een nieuw slot met twee sleutels en als borg dient U
opnieuw € 20,= te betalen en vervalt het recht op oudere borg.
13. U ontvangt bij het tekenen voor akkoord van de overeenkomst van de beheerder slot met
twee sleutels voor de locker. GCM draagt zorg voor het activeren van het pasje, zodat U
toegang heeft tot de ruimte. De huurders voor 1 januari 2019 zijn reeds in bezit van slot en
twee sleutels, hier is activeren van pasje alleen van toepassing.
14. Deze standaardovereenkomst kunt U behouden, het tekenen voor akkoord geschiedt op
aparte verzamellijst voorzien van al Uw gegevens.
15. Eerder gedateerde overeenkomsten zijn hiermede vervallen.
Golfclub Meerssen, 1 januari 2019.

