
1            Borg stelling overeenkomst 
 

 

Borgovereenkomst groepsaccommodatie “Gasthuus de Notelaar” 
 
Hartelijk welkom bij Gasthuus de Notelaar! 
Wij vinden het plezierig dat u de aankomende dagen bij ons verblijft en wensen u een aangenaam 
verblijf toe. 
Om de kwaliteit van onze groepsaccommodaties met haar inventaris en terreinen voor u en onze 
overige en/of volgende gasten te kunnen blijven waarborgen hanteren wij deze borgovereenkomst. 
Wij verzoeken u onderstaande punten goed door te nemen en voor akkoord te tekenen. 

Onderdeel uit makend van deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en huisregels. 

 

Naam groep : ______________________________ 

Naam contactpersoon 1 : ______________________________ (persoon dient het hele verblijf 

aanwezig te zijn) 

Naam contactpersoon 2 : ______________________________ (persoon dient het hele verblijf 

aanwezig te zijn) 

Reserveringsnummer : ______________________________ 

Factuurnummer:____________________________________ 

Borg €   400,00 ≤ 30 personen mits anders is overeengekomen  
Borg €   750,00 < voetbalgroepen en studentengroepen  
Borg  € 1000,00-€  1500,00  Groepen die een risico vormen voor schade 
De borg wordt gedeeltelijk of geheel ingehouden indien: 

Algemeen 

 uw gastenlijst niet volledig is en/of niet overeenstemt met uw aantal gasten is ingevuld 

dit betekend naam ,adres,postcode,geboorte datum,en persoonlijk handtekenen 

  u de opleveringsvoorwaarden niet (heeft) (ge)hanteer(d)t 

  er muren, deuren en ramen worden voorzien van versieringen met plakband, tape en 

punaises etc. 

 er gebruik wordt gemaakt van megafoons, luchthoorns, alarmsignalen, vuurwerk, etc. 

zonder toestemming 

 gebouwen, terreinen en inventaris niet volledig en tijdig gedurende uw verblijf opgeruimd 

en schoongemaakt zijn 

 er alcoholhoudende dranken worden geschonken aan uw gasten < 18 jaar 

 er gebruik van overmatig alcoholgebruik plaatsvindt  

overmatig wordt verstaan o,a  krat bier(24 fl) bier p/p  aanwezig zijn en daar naast kroegen  

bezoekt in de avond/nacht  uren 

 er gebruik van verdovende middelen plaatsvindt    
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  er zonder geldende vergunning versterkte geluiden buiten op onze terreinen ten gehore 

wordt gebracht 

 er zonder toestemming versterkte (PA) muziek ten gehore wordt gebracht door niet in ons 

bezit zijnde geluidsapparatuur. Eigen PA geluidsinstallatie is niet toegestaan!  

  de regels omtrent onze vaste geluidsinstallatie niet wordt nageleefd 

 er beschadigingen, gebruikerssporen en/of blijvende vervuilingen in of aan onze gebouwen, 

terreinen en inventaris plaatsvinden 

  de aanwezige verzegelde verbandtrommel (EHBO) wordt geopend zonder dat u er melding 

van maakt 

 nadat de Borg is vastgesteld voor  een deel of geheel is terug betaald en de huurder  het hier 
niet mee  akkoord is dient  men binnen 24 uur  na betaling een getekende en aangetekende 
zienswijzen ingediend te zijn aan het adres van de beheerder per post en of digitaal . 
 

Niet toegestaan is: 

 u afval achterlaat van niet huishoudelijke aard 

 er niet goed wordt opgeruimd en/of schoongemaakt is 

  er nooduitgangen onnodig worden geforceerd 

  het brandalarm/blussers onnodig worden geactiveerd 

 er ontgroeningen in welke hoedanigheid dan ook plaatsvinden 

 er meubilair en overige inventaris wordt gebruikt bij sport en spel 

 er etenswaren, verf, zepen, etc. worden/zijn gebruikt bij sport en spel 

 er stoepkrijt/markeringen o.g. op het terrein in, om en de gebouwen wordt gebruikt 

 er frituur- en/of andere vetten door het riool worden afgevoerd (vetten door u retour te 

nemen) 

 er door u meegebrachte elektrische apparatuur wordt gebruikt dat niet en/of niet tijdig 

gekeurd is (elektrisch verbruik van bijvoorbeeld uw luchtkussens, koelwagens, 

zwembadpompen, etc. worden in rekening gebracht, vraag naar de tarieven 

 de algemene plaatselijke verordening (APV) binnen de gemeente Putten wordt overtreden 

 u onze accommodatie (onder)verhuurt 

  u consumpties verkoopt aan derden zonder onze schriftelijke toestemming 

 de groepsaccommodatie aan einde verblijf niet wordt opgeleverd zoals genoemd in dit 

document en gepubliceerd 

Binnen 

 (licht) ontvlambare en brandbare versieringen worden gebruikt (alleen geïmpregneerde en 

brandvertragende versieringen zijn toegestaan) 

 er bij huur van onze beeld- en geluidsapparatuur schade ontstaat door onjuist en 

onzorgvuldig gebruik. 

 u binnen barbecuet, gourmet, fonduet, steengrilt, etc. en/of rookapparatuur wordt gebruikt 

die het brandalarm activeren 

 er na 22.00 uur muziek met openstaande deuren plaatsvindt 
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 de inventaris onvolledig wordt achtergelaten 

 het binnenmeubilair buiten wordt gebruikt 

 decoratie in de accommodatie wordt verhangen en/of verplaatst wordt 

 er bedden zonder onze toestemming worden verplaatst 

 er vuile was op de bedden wordt gelaten 

 er binnen gerookt wordt 

 er in de ovens door u geen aluminiumfolie wordt gebruikt( extra schoonmaak kosten) 

 u tapbier gebruikt zonder toestemming 

 er voetbal-, wielren- en fietsschoenen binnen worden gedragen en onze trappen en vloeren 

beschadigd raken 

Buiten 

 er na afloop van uw buitenactiviteit binnen één uur het zwerfvuil niet opgeruimd is 

 onze gebouwen en terreinen luidruchtig worden verlaten en worden bezocht 

 er een open vuur plaats vindt op onze terreinen, anders dan in onze vaste vuurkorf/ of vuur 

schaal. 

 er ijzeren voorwerpen, waaronder; haringen en stokken worden gebruikt in/op de grasmat 

van het sportveld, waardoor schade aan maaiapparatuur ontstaat 

 er balspelen op het erf plaatsvinden (is alleen op sportveld toegestaan) 

 op het sportveld zonder toestemming palen, netten en doelen worden bevestigd 

 er door uw gasten glaswerk op het sportveld wordt gebruikt 

 het verblijf van onze overige gasten alsmede de privacy van aan- en omwonenden wordt 

geschonden 

 Uit gesloten zijn  schade eisen t.b.v geluid  en / of stank welke veroorzaakt worden van 

buitenaf 

 

Overlast stank en geluid uitgesloten voor aansprakelijkheid 

 

 De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geluiden en of  stank  die in de 

omgeving zich bevinden  van Groeps Accommodatie “gasthuus De notelaar “te putten 

\\ 

Incasso kosten 

 Ten laste van de recreant komen de door de ondernemer alle in gemaakte gerechtelijke 
kosten en bij komende kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is 
voldaan, kan na schriftelijke 
sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening 
worden  
gebracht. Betalingen worden steeds eerst in mindering gebracht op de kosten en rente en 
vervolgens  
op de hoofdsom. 



4            Borg stelling overeenkomst 
 

 

 Uit  gesloten van de overeenkomst. 

         Indien men een overkomst maakt over uitzondering  dient hier een apparte 

overeenkomst van uitzonderingen getekend te worden door gast /recreant en door 

beheerder/eigenaar  anders is uitgesloten van de overeenkomst en gelden de voor waarden 

van de overeenkomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Geen eind controle na vertrek  

 Gasthuus de notelaar is te groot  om alles op details te controleren. 

 Indien bovenvermelde regels worden nageleefd, stort Gasthuus de Notelaar  het  borgbedrag 
binnen 7 werkdagen na vertrek of nog te verreken bedragen  op uw bankrekening terug. 
Indien bovenvermelde regels ten dele of niet worden nageleefd, bepaalt  Gasthuus de Notelaar 
welk bedrag wordt ingehouden en op welke termijn dit aan u wordt teruggestort en behoud 
het recht als de borg is terug betaald tot 3 maanden er na  de verborgen en of schade die 
niet is ontdekt in de periode tot 10 dagen na vertrek  bij huurder  te vorderen.  

 Deze overeenkomst staat de ondertekende  gast gerant dat als er schade is ontstaan en de 
borg is niet toereikend  is dat alle invordering  kosten  voor rekening komen van de personen 
die deze overeenkomst ondertekend hebben. 

 

 Gasthuus de Notelaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien zij dit nodig acht in 

het belang van het behoud van haar eigendommen, de door u gehuurde accommodatie(s) te 

betreden. 

 Indien bovenvermelde regels worden nageleefd, Gasthuusdenotelaar  het gehele borgbedrag 

binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug. Indien bovenvermelde regels ten dele of 

niet worden nageleefd, bepaalt gasthuusdenotelaar  welk bedrag wordt ingehouden en op 

welke termijn dit aan u wordt teruggestort. 

 

 



5            Borg stelling overeenkomst 
 

 

 Wij vragen u om vóór uw verblijf de inhoud van deze borgovereenkomst en de aanvullende 

huisregels aan uw leiding, begeleiding, verzorgers en aan uw gasten te distribueren. 

 Deze borgovereenkomst dient door tenminste 2 personen (leiders, begeleiders en/of 

organisatoren die het hele verblijf aanwezig zijn) getekend te worden en die geen alcohol 

drinken. 

 Bij het “niet” of het “niet gedeeltelijk” naleven van deze borgovereenkomst behoudt Gasthuus 

de Notelaar zich te allen tijde het recht voor om, indien zij dit nodig acht de 

reserveringsovereenkomst ter stond te ontbinden en u de toegang tot de gebouwen en/of de 

terreinen te ontzeggen, hetzij in het belang van het behoud van haar eigendommen en/of in 

het belang van haar (overige) gasten. 

 

 

Enkele aanvullende huisregels 

Algemeen 

 Houd de nooduitgangen vrij zodat iedereen in geval van calamiteiten een vluchtweg heeft! 

 Huisdieren zijn niet toegestaan ten zij anders over een gekomen. 

Binnen 

 Uw gasten nemen het volgende mee; een hoeslaken (verplicht!), een kussen en een 

slaapzak/dekbed of anders gehuurd  heeft bij de beheerder. 

 Houd de vloeren droog dan kan niemand uitglijden en zichzelf bezeren. 

 De bedden zijn bedoeld voor 1 persoon per bed. 

 Wassen en tandenpoetsen is alleen toegestaan in de doucheruimte 

 Geen alcohol gebruik of aanwezig zijn op de slaap kamers 

 

Buiten  

 Het terrein bij de groepsaccommodatie  is het terrein van de gasten en u heeft de ruimte op 
de rest    van de locatie, mits anders is overeengekomen  

 Terrein bevat sportveld,parkeer plaats ,terras de uitzondering is de er tussen doorlopend 
toegangweg voor overige gebouwen en woningen 

 Na 22.00 uur  stilte op onze terrein  

 Auto’s alleen op de parkeerplaatsen parkeren op het gras  

 Bij calamiteiten dient het sportveld als verzamelplaats  

 U gaat bij het betalen van uw factuur  akkoord met algemene voorwaarden  en aanvullende 
huisregels als aanvullende algemene voorwaarden .  

 De overige leiders, begeleiders en/of organisatoren, alsmede de gasten zijn door ons op de 
hoogte gesteld van de inhoud van dit document en uw verplichtingen.  

 Al deze regels worden aan de linker zijde bij de voordeur voor het publicatie raam en aan de 
wand in de gang  tegen grote huiskamer aan en verkrijgbaar in de folderbak  gepubliceerd. 

 En wordt aangenomen dat u kennis heeft genomen van de publicatie. 
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Jaccuzi 

 voor maximaal  6 zittende personen in het bad 

 bij vervuild water 30 euro schoonmaak kosten 

 geen sierraden bij gebruik jacuzzi bad 

 excl. Energie 0,30 euro per kilowatt 

 

Energie 

 het gasten verblijf wordt verhuurd excl. Energie 0,30 euro per kilowatt 

 excl  milieu kosten zoals  huishoudelijk afval en milieu heffing water   30 euro  
 
Aankomst weekend 

 vrijdag  16,00 uur 

 vertrek  zondag  voor 17,00 uur 
 
Aankomst lang weekend 
 

 vrijdag  16,00 uur 

 vertrek voor maandag 10,00 uur 
 

Aankomst week  
 

 vrijdag 16,00 uur 

 vertrek vrijdag voor 10,00 uur 

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe!  

Met vriendelijke groet,                                                                                     

Gasthuus de Notelaar 
De beheerder H.H v.d Ridder 
 

Wij zijn akkoord met deze borgovereenkomst en algemene voorwaarden  en aanvullende huisregels 

als algemene  voorwaarden. 

De overige leiders, begeleiders en/of organisatoren, alsmede de gasten zijn door ons op de hoogte 

gesteld van de inhoud van dit document. 

Naam contactpersoon 1 : ______________________________ 

Putten, ______ - ______ - 201   _________________________ Uw handtekening 

Naam contactpersoon 2 : ______________________________ 

putten, ______ - ______ - 201    _________________________ Uw handtekening 

Aankomst datum:______________________________________201___ 

Vertrek datum_________________________________________201___ 
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