
Ondergetekenden

Naam verhuurder: ..ARM Artspace Rondeel Maastricht, Stichting de 4 Koningen

Naam huurder:..................................
Adres: ....................................................................
Telefoon: ...................................................................

komen het volgende overeen:

Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van 1. Juli 2010 de vierkante meter(s) ............ in de hal. 
Deze vierkante meter(s) is/zijn gelegen op ..... de podium......backstage......aan de muur....in de maisonette zone.
Oppervlakte van de bovenkant: ... vierkante meter.. 

Lid 2: De huurprijs bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst: € 0.17 per dag.
De huurprijs wordt dagelijks middels incasso-opdracht naar de bankrekening van de stichting de 4 koningen 
overgeboekt. Minimale huurtermijn is één jaar. 

bankrekening: ............................ ten name van ..........................................

Lid 3: Deze vierkante meter (s) wordt/worden gebruikt als ruimte voor duurzaamheid, kwaliteit en oprechte cultuur 
voor max. ....... persoon/personen. Om veiligheidsredenen is het gebruik van de vierkante meter(s) als opslag, 
woonruimte en werkruimte uitgesloten. Het gebruik van de vierkante meter(s) is exclusief als en hulpverlening 
voor de creatieve industrie in Maastricht voorzien.

Lid 4: Verhuurder is zelf de huurder van de hal.

Lid 5: Verhuurder verleent/verplicht:
- De entree naar de gehuurde vierkante meter(s) ...
- De plaatsing van een stoel op de gehuurde vierkante meter(s) tijdens de jaarlijkse huurder samenkomst
- Het onbeperkte gebruik van de gehuurde vierkante meter(s) tijdens de jaarlijkse expositie 
       van het huurder collectief
- De huurder in kennis stellen van culturele activiteiten in-, op- of rondom zijn/haar vierkante meter(s).

Lid 6: het is strikt verboden commerciële gebruik van de gehuurde vierkante meter(s) te maken.

Lid 7: De opzegtermijn voor de huurder is een maand. 

Lid 8: Waneer er 400 vierkante meters worden verhuurd eind maand juni, dan gaat de totale huursom naar de eigenaar.
Deze herinvesteert het bedrag met een factor 1.3 in cultuurmakers en nieuw cultureel erfgoed.
Waneer de eigenaar niet akkoord gaat met deze voorwaarde treedt lid: 9 in werking.

Lid 9: voor het geval dat geen 400 vierkante meters verhuurd gaan worden, belooft de huurder de huursom
aan Artspace Rondeel Maastricht ter beschikking te stellen. Dit ten behoeve van het zoeken van nieuwe één ruimte en 
het herstel van nieuw cultureel erfgoed.

Gaat u hiermee akkoord?

......ja, ik investeer hoe dan ook graag in nieuw cultureel erfgoed en ongepolijste cultuur         

......nee, ik ga alleen akkoord bij 400 huurders.

opgemaakt te .................……………….... (plaats) op ……...........……......... (datum)

Handtekening verhuurder Handtekening huurder 

Huurcontract
400


