
Voorwaarden verhuur Ruimtes Erve Huiskes Particulieren. 

U huurt van ons de ruimtes zoals van te voren besproken, u krijgt altijd van ons een bevestiging via 
de mail. 

Op de afgesproken datum staat de ruimte vanaf de afgesproken tijd tot uw beschikking. Op de 
afgesproken eindtijd levert u de ruimte weer schoon op. Wij verhuren onze locatie in principe tot 
maximaal 23.00 uur. 

U huurt de ruimtes inclusief het aanwezige meubilair. In de zomer is er ook meubilair op het terras 
aanwezig. 

BBQ-en alleen op de daarvoor aangewezen plaats. Roken alleen op het Terras. 

Gebruik glas buiten is toegestaan alleen op het terras en bij de BBQ plaats. Niet op de spellenweides.  

Open vuur is alleen toegestaan na toestemming beheerder. 

Gebruik van een koeling voor drank, magnetron. Koffiezetter (incl Filters)  en Waterkoker zit bij de 
huurprijs in. 

Gebruik van eigen elektrische apparaten is toegestaan tot een maximum van 5Kw. 

Toiletpapier en handdoeken op de toiletten zijn aanwezig evenals handzeep. 

Huur van servies en/of glas kan tegen meerprijs, zie prijslijst. 

In de keuken is geen kookgelegenheid. 

Hand, Thee en vaatdoeken dient u zelf mee te nemen. 

U laat de ruimtes netjes en gezogen achter. Buitenruimtes aangeveegd en zonder papier, plastic 
overblijfselen, etensresten, bierdoppen en sigarettenpeuken achterlaten. 

Eventuele spullen van cateraars en/of externe verhuur bedrijven worden dezelfde dag weer 
opgehaald, tenzij anders met ons overeengekomen. Wij kunnen hier extra kosten voor rekenen. 

Afval wordt door uzelf afgevoerd. U dient hiervoor zelf voldoende afvalzakken mee te nemen. 

Op onze eigen Parkeerplaats is ruimte voor maximaal 10 auto’s. Op de naast het erf gelegen 
parkeerplaats is voldoende ruimte voor meerdere auto’s. Kosten per auto € 2,--. Wij beschikken over 
parkeerkaarten voor uw gasten. 

Het staat ons vrij om nadere voorwaarden te stellen aan de verhuur van onze ruimtes. Deze zullen 
wij u altijd van te voren schriftelijk laten weten. 

De Huurder is aansprakelijk voor het gedrag van zijn gasten. Mochten er zich situaties voordoen die 
wij niet kunnen toestaan dan zullen wij met degene die onze ruimte gehuurd heeft overleggen wat er 
moet gebeuren. Wij gaan er vanuit dat degene die gehuurd heeft ten alle tijden aanwezig is. 

Betaling van de verschuldigde huursom wordt op de vooraf afgesproken wijze voldaan. 

Contactgegevens: 
Erve Huiskes 
Oldenzaalsedijk 20 
7562 PD Deurningen 
0654937090 Frits Vink 


