
 

                   Fundashon Pro Bista - Organisatie voor blinden en slechtzienden 

 Corriweg 16, Curaçao, Tel: +5999 - 737 9222, Fax: +5999 - 737 9728  

 E-mail: info@probista.com, Website: www.probista.com  

Facebook: www.probista.com 

     

 

We appreciate your monetary donations which can be rendered through one of the following banks 

MCB: 147.089.02 BDC: 167.12301  

 

Huurovereenkomst Speeltuin 

 
 
 
Contactpersoon: 
Naam:________________________________________  
Adres:________________________________________ 
Telefoonnummer:__________________________________ 
 
 
 
Tweede contactpersoon:  
Naam:________________________________________ 
Telefoonnummer:__________________________________  
 
 
 
Datum evenement:________________________________ 
Tijd evenement: Aanvang:______ Eindtijd:___________ 
Aantal deelnemers:________________________________ 
 
 
 
Datum:________________________________________ 
Handtekening:__________________________________ 
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Kosten 
 
- Huurprijs speeltuin: fl.250,- voor 1 evenement van 3 uur en fl.75,- voor elk 
extra uur, vermeerderd met “O.B”. 
De lokaliteit wordt 3 uur vóór de vermelde activiteit ter beschikking gesteld i.v.m. 
de voorbereidingen en de huurder krijgt 1 uur na de opgegeven eindtijd om op te 
ruimen.  
 
- Waarborg: fl.150,-. 
 
Wat aangeboden wordt: 
 
- speeltuin. 
- Pergola wordt aangeboden voor activiteiten.  
- 30 stoelen voor volwassenen.  
- 35 stoelen voor de kinderen. 
- 2 tafels ( buffet).  
- Toilet.  
- Eén persoon die  toezicht houdt.  
- Ruimte op het parkeerterrein om eventueel een tent van 5x5 vierkante 
meter op te zetten, die gebruikt kan worden als zitgelegenheid of om etenswaar 
in te zetten. Er kan op de parkeerplaats ook een “bouncer“ geplaatst worden.  
 
 
Datum: _______________ 
 
Handtekening huurder: ____________________ 
 
 
 
 
 
  



 3 
 

 

Richtlijnen voor degene die zorg draagt voor versiering: 
 
- Het is ten strengste verboden ergens te spijkeren. 
  
- Alle versierselen die voor het evenement gebruikt zijn dienen na het 
evenement verwijderd te worden. 
  
- Stichting Pro Bista zal een deel van de borg inhouden, indien blijkt dat er 
nog versierselen hangen ná huurdatum van het evenement.  
 
- De huurder die zich niet aan de regels houdt, loopt het risico dat de 
waarborg ingehouden wordt.  
 
Met dank voor de samenwerking. 
 
Datum: _______________ 
Handtekening huurder: ____________________ 
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Richtlijnen Huur speeltuin: 
 
- Capaciteit van de speeltuin: 35 kinderen.  
 
- De speeltuin is bedoeld voor kinderen in de leeftijdsgroep 2- 12 jaar.  
 
- Consumptie in de speeltuin is verboden, dat moet onder de pergola 
plaatsvinden. 
 
- Kinderen mogen niet zonder volwassen toezicht in de speeltuin.  
 
- Kinderen dienen schoeisel (gympies, schoenen, slippers) aan te hebben, 
willen ze in de speeltuin spelen. 
 
- Het houtzaagsel in de speeltuin mag niet worden verwijderd.  
 
- De huurder stort de totale borg, het huurbedrag voor de speeltuin + O.B. 
op rekening: Banko di Caribe: 1671-23-01 op naam van Stichting Pro Bista met 
vermelding van naam huurder en huurdatum. 
 
- U kunt het betalingsbewijs inleveren op kantoor aan de Corrieweg 16 
tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 16.00 uur of het 
betalingsbewijs faxen naar het faxnummer: 7379728 of het betalingsbewijs 
scannen en mailen naar het e-mailadres info@probista.com. 
 
- De huurder kan de lokaliteit 3 uur vóór het begin van het evenement 
betreden om die in gereedheid te brengen.  
 
- De huurder krijgt na het evenement 1 uur om op te ruimen.  
 
- De gestorte waarborg wordt 1 week na beëindiging evenement 
terugbetaald. Gelieve identificatiebewijs mee te brengen. 
 
- Alle activiteiten dienen uiterlijk 20.00 uur te eindigen.  
 
- Alle vuil dient in Selikor zakken gedeponeerd te worden. De huurder dient 
zelf de zakken aan te schaffen, na het verzamelen en goed afsluiten van de 
zakken, moeten ze in de op het terrein daarvoor bestemde containers gedaan 
worden. 
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- Bartenders worden verzocht geen ijs of resterende drank in de 
vuilniszakken te doen. 
 
- Na het evenement is de huurder verplicht het gehuurde schoon achter te 
laten. 
 
  
- Stichting Pro Bista zorgt ervoor dat de speeltuin in goede staat en op de 
afgesproken tijd aan huurder wordt geleverd.  
 
- Na het evenement dienen ruimte, stoelen, tafels in dezelfde staat als 
ontvangen aangeleverd te worden en dit naar tevredenheid van Stichting Pro 
Bista. De stoelen en tafels van Stichting Pro Bista worden bij elkaar aan de kant 
geplaatst. 
 
- Stichting Pro Bista behoudt zich het recht, in geval van het niet nakomen 
van verplichtingen door huurder en/of wangebruik van de huurfaciliteiten, om het 
contract met onmiddellijke ingang te ontbinden en om de huurder te verzoeken 
het gebouw direct te verlaten. 
 
- Indien blijkt dat huurder veel rommel/vuil heeft achtergelaten of schade 
heeft aangebracht aan faciliteiten en/of eigendommen, wordt fl. 50,- van de 
waarborg aangewend. Hangt van de schade af of het in te houden waarborg 
groter wordt 
 
- Alle schade, opzettelijk of niet, wordt in rekening gebracht bij de huurder. 
Stichting Pro Bista zal binnen 2 weken tijd de nieuwprijs van het beschadigde 
artikel aan huurder overleggen, zodat die tot betaling daarvan kan overgaan.  
 
- Schade veroorzaakt door vandalisme gedurende het evenement wordt 
aangegeven bij de politie en het proces om de schade te verhalen op de huurder 
wordt voortgezet. 
 
Met dank voor de samenwerking. 
 
Datum: _______________ 
Handtekening huurder: ____________________ 
 
 
  


