SEIZOENSHUURCONTRACT 
Te 	             	,  	                                    	  ,  20__

SAMEN

Enerzijds, 
Mr. 											, meerderjarig, 
met officiële woonplaats in 																					 
en Pasnummer of Identiteitskaartnummer 						  
(Vanaf nu genaamd “De Eigenaar”.)

Anderzijds, 
Mr. 											, meerderjarig, met officiële woonplaats in 																					 
en Pasnummer of Identiteitskaartnummer 						 
(Vanaf nu genaamd “ De Huurder”.)

Beide partijen erkennen voldoende wettelijke bekwaamheid voor deze handeling en vrijelijk 

VERKLAREN ZE
i)	I.	Dat de Eigenaar houder is van het volgend eigendom in perfecte staat van gebruik: 
WONING : Adres: 		               			                                         	
in de toestand en met de meubelen en voorzieningen waarvan de beschrijving en foto’s op de webpagina www.rentalia.com te bekijken zijn, met referentienummer 		      (zie bijvoegsel bij het contract) .
De Woning is proper, in perfecte staat van gebruik, behoud en bewoonbaarheid en de faciliteiten,  voorzieningen en diensten functioneren.
	II.	Beide partijen zijn overeengekomen de seizoenshuur van het beschreven eigendom aan te gaan, waardoor ze dit contract opstellen, dat zal bepaald worden door het voorziene in de volgende,


CLAUSULES

EERSTE.- OBJECT 
De Eigenaar verhuurt voor de duur die aan de Huurder wordt meegedeeld, dewelke akkoord gaat, het beschreven eigendom en de meubelen beschreven in Toelichting I.


TWEEDE.- HUUR EN WAARBORG
2.1	De netto seizoenshuur bedraagt                		   Euro, en zal op de volgende manier betaald worden:
·	 25% van het bedrag moet betaald worden op het moment van reservering van het eigendom als aanbetaling.
·	 De overige 75% zal worden betaald vóór de Huurder het eigendom betreedt.

2.2	Vóór de Huurder het eigendom betreedt, zal hij betalen: de waarborg van 
                 		 Euro. De waarborg zal teruggegeven worden bij beëindiging van het Contract, na controle van de woning.

DERDE.- DUUR. 
Dit contract wordt toegekend voor de periode van                 		   dagen, vanaf                  	      	   	     , om 12.00 am, en zal automatisch zonder enige verwittiging ontbonden worden,                                  	   	     , om 12.00 am waarbij de Huurder de sleutels vooraf moet inleveren.

De huurder zal het eigendom moeten verlaten in de staat waarin hij hem vond, en hij zal geen persoonlijke toebehoren achterlaten en hij zal de voorzieningen en de meubels en toebehoren vermeld in Toelichting I in perfecte staat achterlaten, zonder uitstel behalve geschreven overeenkomst tussen de partijen.  

VIERDE.- PLICHTEN VAN DE PARTIJEN 
4.1	De Huurder is verplicht de Woning in perfecte staat te behouden gedurende de vrijelijk overeengekomen duur tussen beide partijen.
4.2	De Huurder zal in de woning geen hinderlijke, ongezonde, schadelijke, gevaarlijke, onwettige activiteiten of strijdig met de Statuten van de Gemeenschap kunnen ondernemen. Hij zal ook geen ontvlambaar, explosief of bijtend materiaal in de woning kunnen opslaan en/of handels- of industriële activiteiten kunnen uitbouwen.
4.3	De Huurder zal rechtstreeks en uitsluitend verantwoordelijk zijn en ontheft het eigendom van elke verantwoordelijkheid voor:
ii)	De schade die berokkent kan worden aan personen of zaken en die voortkomt uit installaties voor voorzieningen en diensten van het seizoensgehuurde huis. 
iii)	De schade, beschadiging of het verlies die in de woning aangericht worden, zowel door de huurder als door de personen die in de woning verblijven.
4.4	De Huurder zal geen werken kunnen uitvoeren, noch enige veranderingen kunnen aanbrengen zonder schriftelijke toelating van de Verhuurder. In geen geval zal hij kunnen boren of gaten in de muren maken.
4.5	De Eigenaar zal ervoor zorgen dat water, electriciteit, gasvoorzieningen, enz. werken en betaald zijn, net zoals de huidige woonverzekering.

VIJFDE.- DWANGSOM
De niet-nakoming van de verplichting om de Woning binnen de afgesproken termijn te verlaten zal de Verhuurder verplichten een dwangsom te betalen, overeenkomstig het drievoud van de dagelijkse huur, te betalen aan het eind van iedere week tot de verhuurder de woning beschikbaar maakt, zonder te kort te doen aan de kosten, onkosten en andere schadevergoedingen ten zijner laste inclusief declaraties van advocaten en procureur, ook al is hun tussenkomst niet imperatief.     
 
ZESDE.- TOEPASSELIJKE WET EN JURISDICTIE.
De deelnemende partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie en de bevoegdheid van de rechtbank en het gerecht van de plaats waar de Woning is gelegen, waarbij ze uitdrukkelijk afzien van de eigen jurisdictie. 


Beide partijen bekrachtigen dit contract en tekenen in tweevoud, uitsluitend dienend voor het vermelde doel, op de plaats en datum vermeld in het begin.

De Eigenaar




Handtekening
De Huurder




Handtekening




