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Standaard huurcontract is       HUURCONTRACT 2 MAAND 

Wens je voor kortere of langere tijd te huren, dan kan dit besproken worden. 

 

tussen 

• Mevrouw CHRISTINE DE PELSMAEKER, eigenares 

woonachtig in België, Wetteren Ten Ede, 65, Heusdensteenweg, 

en houder van paspoort nr. 590-7321289-46 en NIE X - 8616809- C, 

 

• en huurder(s)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RR   nr. …………………..………………………………………Paspoort nr …………………………………………………….………  

• En huurder(s)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RR   nr. …………………..………………………………………Paspoort nr …………………………………………………….………  

 

Van de woning gelegen te Calle Cercadillo Santa Maria 12 – 29700 Velez Malaga  -  

MALAGA (inkom Calle Palafranero Sebastián Sáncez, 28) 

 

De huur vangt aan op ………………………………………………….tot ………………………………………………………….. 

 

DUUR VAN HET CONTRACT.  

Dit contract heeft een looptijd van 2 MAANDEN. 

 

HUURPRIJS.  

De huurprijs is afhankelijk van de gekozen bezetting. 

- Woning met 1 slaapkamer   =  zevenhonderd EURO (€ 700) + 50 euro (internet, 

water, elektriciteit) per maand  

- Woning met 2 slaapkamers =  achthonderd EURO  (€ 800) + 100 euro (internet, 

water, elektriciteit) per maand 

- Woning met 3 slaapkamers =  negenhonderd EURO (€ 900) + 150 euro (internet, 

water, elektriciteit) per maand 

- Huur van enkel de kamer, volledig uitgerust met lakens, handdoeken, inbegrepen 

internet, water en elektriciteit = 500 euro per maand (all-in prijs) 
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Vóór aanvang van de verhuring dient de gehele huurperiode van 2 maand + 1 maand borg, 

te worden betaald. 

- Woning met 1 slaapkamer   = Huur 2 maand/ 1400 € + borg 700 € = 2100 €  

- Woning met 2 slaapkamers = Huur 2 maand/ 1800 € + borg 800 € = 2600 € 

- Woning met 3 slaapkamers = Huur  2 maand/2100 € + borg 900 € = 3000 € 

- Kamer = Huur 2 maand/500 € + borg 500 € = 1500 € 

 

Te betalen op rekening van De Pelsmaeker Christine: 

- BANK - BNP PARIS BAS Rekeningnummer BE 12 0012 4540 1992 Bic code GEBABEBB 

Voor de eindschoonmaak zal 50, 75 of 100 euro betaald worden. 

Terugbetaling van de borg zal gebeuren bij vertrek, na controle van de woning aan de 

hand van ondertekende inventaris en foto's. 

Als de sleutels niet worden ingeleverd, wordt de borg niet gerestitueerd. 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE WONING  

De woning  is  gemeubeld met ingerichte keuken met oven, vaatwas en 

keukengereedschap allerlei. 

De slaapkamers voorzien van beddengoed en handdoeken. 

 Er wordt een inventaris opgemaakt met beschrijving en  foto's. 

De inventaris wordt ondertekend voordat de kamer wordt bezet. Eventuele gebreken 

kunnen tot 1 week na aanvang van de huur worden gemeld.  

De huurder verbindt zich ertoe bij het einde van de huurovereenkomst alles in dezelfde 

staat en op dezelfde plaats, achter te laten als bij aanvang van de woning.  

(Op dezelfde plaats zodat de controle van de inventaris vlot kan verlopen.) 

 

 

VERBRUIK 

Er wordt een bijdrage aangerekend voor internet, water en elektriciteit. 
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Mocht blijken dat het verbruik hoger zou zijn dan het normale verbruik, bijvoorbeeld 

door het gebruik van airconditioning, overmatig verbruik water, of om een andere reden 

dan zal in overleg de prijs voor verbruik  worden aangepast in een volgend huurcontract. 

 

GEBRUIK VAN HET EIGENDOM.  

De woning wordt uitsluitend gebruikt als tijdelijke woning van de huurder.  

 

 

BESCHRIJVING VAN DE WONING  – zie inventaris 

Het is verboden meubels of muren te schilderen zonder toestemming van de eigenaar. 

Ook is het verboden om in de muren te spijkeren of te schroeven of de muren op 

enigerlei wijze te beschadigen zonder toestemming van de eigenaar.  

 

 

GOED NABUURSCHAP.  

De huurder is verplicht om de regels van goed nabuurschap die gelden voor het gebied in 

acht te nemen. 

 

 

 

DATUM …………………………….. 

 

 

Handtekening eigenaar                                     Handtekening huurder(s) 

De Pelsmaeker Christine                                   Naam      ………………………………………………… 

                                                                         Handtekening   ……………………………………… 

………………………………………….                                    Naam     …………………………………………………… 

                                                                         Handtekening …………………………………………….                                             
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RESERVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

• De reservering is pas bevestigd na aanbetaling van 25% van het totaalbedrag van 

je verblijf, zijnde  

Huur van woning + 1 slaapkamer   =  350 € 

Huur van woning + 2 slaapkamers =  400 € 

Huur van woning + 3 slaapkamers =  450 € 

Huur van de kamer = 250 € 

                          op rekeningnummer BE12 0012 4540 1992 

 

• Bij annulering 6 weken voor aankomst, zal het 25 % voorschot gehouden worden 

als annulatiekost. 

 

•  1 maand voor aankomst dient een tweede deel van 25 % betaald te worden. 

Niet betalen van dit deel doet de reservatie teniet, en zal het betaalde voorschot van 

25 % gehouden worden als annulatiekost. 

 

• Vóór aankomst dient het  totale bedrag van de huurperiode, zoals hoger 

beschreven, betaald te zijn. 

 

 

 

Ontvangen voorschot ter bevestiging reservering.        

 

Datum …………………………………………….           
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Handtekening De Pelsmaeker Christine                                                                     


