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Vleminckx Vastgoed nv  -  Janseniusstraat 49 – 3000  Leuven – Belgium  -  Ond.nr: 0479 654 508 

 Contractnr: 00000 

 MP001 
 

 
HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STAANPLAATS 

 

 

Tussen de ondergetekende partijen: enerzijds de huurder : Kristel De Greef 

        Adres 

         

        email 

 

     anderzijds de verhuurder:  Heres nv - Janseniusstraat 49 - B-3000 Leuven 

is overeengekomen wat volgt : 

 

Art 1. VOORWERP. de verhuurder geeft in huur aan de huurder voor persoonlijk gebruik een staanplaats nr.01 

gelegen achteraan de Parking Domus Martinus St. Maartenstraat 42 3000 Leuven 

 

Art 2. TERMIJN. Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 12 maanden die aanvangt op 01/10/12 en 

eindigt op 30/09/13. 

 

Art 3. PRIJS. De huurprijs bedraagt  76€ per maand. Dit bedrag dient betaald te worden voor de aanvang van elke 

nieuwe maand door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE70 7330 2206 7025 – Bic: KREDBEBB met 

vermelding van uw naam, en contractnr 000000. 

 

Art 4. HUURREGLEMENT. De huurder dient volgende reglementen in acht te nemen : 

1. Het gebruik van de sleutel, kaart of afstandsbediening om de slagboom en toegangspoort te openen is strikt 

persoonlijk. 

 Bij verlies van deze sleutelkaart kan een nieuwe bekomen worden mits betaling van 60 €. 

2. De huurder mag zijn wagen enkel parkeren op de autostaanplaats met het nummer 01. 

3. De huurder dient het type wagen en de nummerplaat kenbaar te maken bij de aanvang van het huurcontract. 

 Nummerplaat:                   Wagen:       

4. De huurder mag geen toelating tot de parking verlenen aan niet-huurders van een autostaanplaats. 

5. Op de toegangsweg van en naar de parking dient een maximumsnelheid van 5 km/uur gerespecteerd te worden. 

6. De staanplaatsen zijn bestemd voor gewone personenwagens die niet groter zijn dan de voorziene staanplaatsen. 

 Uitzonderlijk lange personenwagens of grote bestelwagens kunnen geen gebruik maken van de staanplaatsen. 

  Uitgebreid reglement kan u steeds raadplegen via onze website: www.kotweb.net 

 

Art. 5. WAARBORG - De huurwaarborg bedraagt 30€   De huurder betaalt deze waarborg door overschrijving op het 

rekeningnummer vermeld in artikel 3.  De terugbetaling van de waarborg zal gebeuren na het inleveren van de 

afstandsbediening, kaart of sleutel en dit binnen de maand na het beëindigen van de huurovereenkomst.  

 

Art 6. AANSPRAKELIJKHEID. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van de 

voertuigen die zich op het terrein bevinden. 

 

Art 7. EINDE VAN DE OVEREENKOMST.  De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum zonder 

opzegging.   Stilzwijgende wederinhuring kan niet worden ingeroepen. 

 

Art 8. OPZEG. Beide partijen kunnen op elk ogenblik een einde stellen aan de verhuring mits in acht name van een 

opzegperiode van 3 maanden.  De opzeg wordt betekend door een aangetekend schrijven op bovenvermelde 

coördinaten van de verhuurder.  De opzeg gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de betekening. 

 

Opgemaakt op  te Leuven, in twee originelen, waarvan elke partij erkent één te hebben ontvangen. 

 

 

DE HUURDER     DE VERHUURDER 

 


