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GEBRUIKSOVEREENKOMST 
 

Groepsnaam 
 

 

Gemeente  
Verblijfsperiode  

• Aankomst (dag, datum, uur)  
• Vertrek (dag, datum, uur)  

Verwacht aantal deelnemers  
• Waarvan aantal deelnemers binnen  
• Waarvan aantal deelnemers buiten  

Gehuurd verblijf/kampeerterrein  
 

  
Gegevens meerderjarige 
vertegenwoordiger 

 

Naam en voornaam  
Adres  
GSM  
Email  

 
Verblijfsprijs   
Jeugdwerk/andere jeugd/familie 

 

Voorschot  
Waarborg  
Eind opkuis  

 
Ter bevestiging van deze gebruiksovereenkomst dient het voorschot overgeschreven te worden op 
rekeningnummer BE69 7330 5699 2378 (BIC: KREDBEBB) van de Esberg vzw met vermelding van 
groepsnaam en datum van de verblijfsperiode. Pas dan is deze overeenkomst van kracht. 
 
Het resterende bedrag van:     ………   €  (=verblijfsprijs min voorschot + plus waarborg)  
dient betaald te zijn voor:     ……….. (datum)  

 
De Algemene en Bijzondere Verblijfsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze gebruiksovereenkomst.  
 
 
Plaats………………………………….. Datum ……………. 
 
De gebruiker  
(meerderjarige verantwoordelijke van de groep) 

 
 
De uitbater/kampplaatsverantwoordelijke 
 
Nelly Vermeeren 
Hoekeinde 72 
2330 Merksplas 
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Algemene verblijfsvoorwaarden 
 

1. De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten met de groep en met een meerderjarige vertegenwoordiger 

van de groep. 

2. De ondertekening van deze gebruiksovereenkomst betekent de onvoorwaardelijke onderwerping aan 

deze overeenkomst evenals aan de algemene en bijzonder gebruiksvoorwaarden.  

3. De verblijfsprijs wordt bepaald op basis van de aard van de groep (jeugdwerk, andere jeugd of 

volwassenen). Indien de uitbater merkt dat de groep in een andere prijsklasse valt, wordt ter plaatse 

een meerprijs aangerekend. 

4. De reservatie is pas definitief bij ontvangst van het voorschot of als een betalingsbewijs kan worden 

voorgelegd. Bij gebrek aan betaling vervalt van rechtswege en zonder aanmaning de reservatie. 

5. Het resterende bedrag (verblijfsprijs min voorschot + plus waarborg) dient ten laatste voor aanvang van 

het verblijf betaald te worden. Als de reservatie gebeurt binnen de twee maanden voor aanvang van het 

verblijf, dient onmiddellijk de volledige verblijfsprijs plus waarborg te worden betaald. 

6. Het maximaal aantal personen zoals vermeld op deze gebruiksovereenkomst mag niet overschreden 

worden. 

7. Het uur van aankomst is ten vroegste 14 uur en ten laatste 20 uur en dient door de gebruiker tijdig 

meegedeeld te worden. Het uur van vertrek is ten laatste 12 uur tenzij anders overeengekomen met de 

uitbater. 

8. Volgende onkosten worden op het einde van de verblijfsperiode ter plaatse afgerekend met de uitbater:  

a. De energiekosten. De meterstanden (water, elektriciteit, gas) worden bij het begin en op het 

einde van het verblijf opgenomen. De energieprijzen variëren per jaar.  

b. De restafvalfractie  

9. De gebruiker is aansprakelijk voor de schade of verliezen door zijn leden veroorzaakt. 

10. Wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, kan de waarborgsom niet worden teruggevorderd. 

11. De waarborg wordt binnen de 10 dagen na het vertrek teruggestort. Indien de waarborg de onkosten 

niet dekt, volgt een bijkomende rekening. 

12. De annulering van een verblijf moet steeds schriftelijk gebeuren.  Bij annulering door de gebruiker wordt 

een dossierkost van 25 € aangerekend. 

De hiernavolgende regels betreffende de verschuldigde bedragen gelden zowel voor een gedeeltelijke 
als voor een volledige annulering: 

• Meer dan 3 maanden voor aanvang: dossierkost plus 25% van de volledige verblijfkost 

• Van 1 tot 3 maanden voor aanvang: dossierkost plus 50 % van de volledige verblijfkost 

• Van 1 maand tot 1 week voor aanvang: dossierkost plus 90% van de volledige verblijfprijs 

• Minder dan 1 week voor aanvang: dossierkost plus 100% van de volledige verblijfkost 

Reeds betaalde waarborgsommen worden steeds volledig terugbetaald. 
13. De gebruiker laat het verblijf en de terreinen proper achter. De eind opkuis voor een jeugdverblijf 

bedraagt 50 €. In geval de uitbater echter meer dan 2 uur nodig heeft om alles terug klaar te maken 

voor de verhuur, behoudt de uitbater zich het recht dit van de waarborg af te houden. (Tarief voor extra 

opkuis: € 25 per uur) 

14. De leden en de leiding zullen zich verzekeren tegen de wettelijke aansprakelijkheid tegen derden en 

tegen lichamelijke letsels.  

15. Privacyverklaring. De Esberg houdt zich aan de regels van de GDPR. Persoonsgegevens worden enkel in 

het kader van de reservatie gebruikt.  

16. Bijzondere verblijfsvoorwaarden zijn te vinden in de huishoudelijke afspraken (zie website). 
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