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HANDELSHUUROVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
1. De vzw Midzeelhoeve, waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, 
Midzelen 25 A, RPR Mechelen nr. 0478043417, vertegenwoordigd door: 
 

• An Goossens, voorzitter 

• Karlien Devoecht, ondervoorzitter 
 

hiertoe bevoegd verklaard door de in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03-07-2018. 
verschenen statuten, 
 
Hierna ook aangeduid als “de verhuurder”  
 
en  
 
2.  ………… 
 
 
 
 
 
hierna aangeduid als “de huurder” 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 
 
 
VOORAFGAANDE BEPALING: VOLLEDIGE VERVANGING VAN DE VORIGE OVEREENKOMST 
TUSSEN PARTIJEN Vzw Midzeelhoeve en xxxxxxxxxxxxxxx . 
 
Onderhavig contract tussen vzw Midzeelhoeve enerzijds, en (de huurder)anderzijds, 
vervangt volledig de overeenkomst die bestond tussen vzw Midzeelhoeve en 
Xxxxxxxxxxxxxxxx, met betrekking tot de uitbating van Midzeelhoeve I met ingang van 
ddmmjjjj 
 
De partijen vzw Midzeelhoeve en Mijnheer Xxxxxxxxxxxxxxxx maken met ingang van 
ddmmjjjj in onderling akkoord een einde aan die overeenkomst. Deze wordt door 
onderhavige handelshuurovereenkomst tussen vzw Midzeelhoeve en (de huurder)vervangen 
met ingang van ddmmjjjj. Zie schriftelijke opzeg van Xxxxxxxxxxxxxxxx aan vzw Midzeelhoeve 
in bijlage 1. 
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VOORWERP EN BESTEMMING 
Artikel 1 

De verhuurder geeft in huur een gedeelte van Midzeelhoeve I, namelijk de bistro (in de 
voormalige stal), de inkom, de berging in de kelders onder de kelderkamers, kelder voor 
berging en kelder voor CV installatie, de “beste kamer” waarin de keuken is ondergebracht, 
de twee kelderkamers (niveau boven gelijkvloers), en het terras met tuin volgens bijgevoegd 
liggingsplan, gelegen te, Midzelen 27, 2860 Sint-Katelijne-Waver, aan de huurder vanaf 
1.05.2019. De zolder en het schelft maken geen deel uit van deze overeenkomst. 
 
De bistro is bekend bij de huurder, die hij/zij heeft bezocht en geen opmerkingen heeft 
geformuleerd.  
 
Een inventaris van de goederen, alsook een grondplan, worden gevoegd in bijlage 2 en 3 bij 
deze overeenkomst.  
  

Artikel 2 
Het gehuurde goed wordt door de verhuurder aan de huurder verhuurd om er handel in te 
drijven, meer bepaald een bistro, en dit in overeenstemming met alle toepasselijke 
wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake. 
 
De huurder staat alleen in voor het bekomen van alle eventuele vereiste 
stedenbouwkundige en andere vergunningen teneinde de door hem voorgenomen activiteit 
in het gehuurde goed uit te kunnen oefenen, inclusief een terrasvergunning. 
 
De huurder erkent dat het goed te zijner beschikking gesteld, hem zal toelaten het doel te 
verwezenlijken waarvoor het in huur wordt genomen. 
 
De huurder verbindt zich ertoe de in huur gegeven goederen als een goede huisvader te 
gebruiken en er zijn bedrijvigheid in uit te oefenen zonder de rust en het vreedzaam genot 
van de buren te hinderen. 
 
De huurder mag de bestemming van het gehuurde goed niet wijzigingen zonder 
voorafgaand, specifiek en schriftelijk akkoord vanwege de verhuurder. 
 
De huurder verbindt er zich toe geen planten, bomen of struiken te rooien op het terras & in 
de tuin zonder schriftelijke toelating van de verhuurder. 
 

Artikel 3 
Midzeelhoeve I is een beschermd monument (Koninklijk Besluit van 16.10.1975) en maakt 
deel uit van de site Midzeelhoeve (beschermd als waardevol landschap door het Koninklijk 
Besluit van 16.10.1975) die eigendom is van de gemeente Sint-Katelijne-Waver en welke aan 
de vzw Midzeelhoeve voor een duur van 50 jaar in erfpacht gegeven is, ingaande vanaf 
1.1.2004, met als opdracht van de site een bezoekers- en erfgoedcentrum te maken in 
verband met groenten en groententeelt.  
 
De huurder verbindt er zich toe bij alle uit te voeren werken en veranderingen rekening te 
houden met de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de erkenning van 
Midzeelhoeve I als beschermd monument (Koninklijk Besluit van 16.10.1975) en die deel 
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uitmaakt van de site Midzeelhoeves (beschermd als waardevol landschap door het Koninklijk 
Besluit van 16.10.1975). 
 

ERFGOEDCENTRUM 

Artikel 4 
De bestemming en het gebruik van de erfgoedsite Midzeelhoeve met inbegrip van 
Midzeelhoeve I is geregeld in een erfpachtakte van 03/06/2004 tussen de gemeente Sint-
Katelijne-Waver en de vzw Midzeelhoeve, en geldig tot 31/12/2054. Dit omhelst dat het in 
erfpacht gegeven goed uitsluitend mag worden gebruikt voor volgende doeleinden: 

- De in erfpacht gegeven site moet voor het grootste gedeelte worden gebruikt voor 
de uitbouw van een bezoekers- en erfgoedcentrum in verband met de groenten en 
groententeelt en dit zowel binnen als buiten. 

- Een gedeelte van de gronden en de gebouwen moeten worden voorbehouden voor 
heemkunde en toerisme en alle daarbijhorende exploitaties en/of aanverwante 
activiteiten. 

 
Met betrekking tot het luik heemkunde voorziet vzw Midzeelhoeve ruimte voor vzw Erf en 
Heem om er hun eigen activiteiten te ontplooien en/of materialen te stockeren. Hiervoor 
werd een aparte overeenkomst tussen deze twee vzw’s gesloten. 
 
De huurder van Midzeelhoeve I onderschrijft deze doelstellingen en engageert zich om via 
de uitbating van de bistro hieraan bij te dragen. Hij houdt zich deshalve aan volgende 
deontologische regels: 

- gaat met zorg om voor het cultureel erfgoed van ’t Grom 
- verstrekt klanten/bezoekers correcte informatie over de erfgoedsite 
- verdiept zich in de museale werking en de collectie 
- weet deze werking en collectie naar waarde te schatten 

 

Artikel 5 
Tijdens publieksactiviteiten georganiseerd door vzw Midzeelhoeve (b.v. opening van een 
tentoonstelling, beurs, culturele avond, concert, etc.) zal de uitbater steeds ca. 80 
zitplaatsen in de bistro (voormalige stal) ter beschikking stellen. Hij zorgt er eveneens voor 
dat er voldoende personeel is voor de bediening van de gasten. 
 
Deze activiteiten worden vermeld in de jaarplanning die ten laatste op 31 december voor 
het daaropvolgende jaar aan de huurder overhandigd wordt. De vzw Midzeelhoeve heeft op 
dat ogenblik het recht eenieder toe te laten in de bistro zonder enige beperking vanwege de 
huurder. 
 

Artikel 6 
Naast de activiteiten vermeld in de jaarplanning, zijn er 3 dagen per jaar voorbehouden aan 
de verhuurder die Midzeelhoeve I dan vrij ter beschikking heeft voor publieks- en andere 
activiteiten. De reservatie van deze dagen gebeurt in onderling overleg, doch uiterlijk 3 
maanden vooraleer de betrokken activiteit plaatsvindt zodat de huurder alle noodzakelijke 
schikkingen dienaangaande kan treffen. De verhuurder verbindt er zich toe de lokalen, na 
gebruik, in propere toestand achter te laten. 
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Artikel 7 
Tijdens de periode nodig voor de op- en afbouw van activiteiten kan de huurder hinder 
ondervinden voor de uitbating. De huurder kan daarvoor in geen geval schadevergoeding 
eisen. De organisatoren zullen al het nodige doen om de hinder tot een minimum te 
beperken. De duur en de aard van de hinder zal geval per geval toegelicht worden. 
 

Artikel 8 
Er geldt een groepskorting van 10 % op de prijzen van de dranken vermeld op de prijslijst 
voor de werkende leden en werkende vrijwilligers van vzw Midzeelhoeve: 

- tijdens vergaderingen van vzw Midzeelhoeve, 
- tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van vzw Midzeelhoeve met bestuurders, 

partners en vrijwilligers. 
 

DUUR 

Artikel 9 
Dit huurcontract wordt gesloten voor een termijn van 9 jaar met aanvang op 1 mei 2019 en 
van rechtswege eindigend op 30 april 2028, behoudens het recht van de huurder een 
vernieuwing te krijgen overeenkomstig art. 13 en volgende van de Wet op de Handelshuur. 
 
De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen bij het einde van iedere driejarige periode, 
mits een opzegging per aangetekende brief wordt gegeven minstens 6 maanden vóór elke 
vervaldag waartegen opzegging mogelijk is. 
 
De verhuurder kan een einde stellen aan de overeenkomst bij het verstrijken van elke 
driejaarlijkse periode mits hij een opzegging naleeft van één jaar, te betekenen bij 
deurwaardersexploot of bij aangetekende brief. Hij kan nochtans enkel opzegging geven 
voor redenen bepaald bij art. 3, lid 5 van de Wet op de handelshuur, nl. teneinde in het goed 
werkelijk zelf een handel uit te oefenen of die te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, 
zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn echtgenoot, 
diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn of aangenomen kinderen of door 
een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste 
3/4 van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, 
aanverwantschap of aanneming staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot. 
 
In geval van vervreemding heeft de verkrijger ten kosteloze of te bezwarende titel de 
mogelijkheid een einde te stellen aan de huur om de redenen bepaald bij art. 16, I, 1°, 2°, 3° 
en 4° van de Wet op de handelshuur, mits de termijnen zoals bepaald in art. 12 van de Wet 
op de handelshuur in acht worden genomen. 
 

HUURPRIJS 

Artikel 10 
De huurder verbindt zich ertoe aan de verhuurder een maandelijkse huurprijs van €1.316,59 
te betalen als basisprijs voor de opgesomde lokalen in het gebouw, het terras en de 
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tegenoverliggende tuin waarvan plan in bijlage, vooraf betaalbaar de eerste van elke maand 
door storting op het rekeningnummer BE22 1430 6132 7747. 
 
Na het verstrijken van elke driejarige periode vanaf de datum van de ondertekening van de 
overeenkomst wordt de dan geldende basishuurprijs voor de gebouwen verhoogd met 15 %. 
De eerste keer zal dit gebeuren op 1.05.2022. 
 

Artikel 11 
Indien de verschuldigde huurprijs niet zou betaald zijn uiterlijk de eerste van iedere maand, 
volgt automatisch een ingebrekestelling inclusief 10% intrest op de lopende huurprijs. Indien 
deze nalatigheid zonder aanwijsbare en zwaarwichtige redenen regelmatig zou gebeuren 
heeft de verhuurder het recht de ontbinding van de overeenkomst in rechte te vorderen. 
 

Artikel 12 
De basishuurprijs wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. Op elke verjaardag 
van het in werking treden van het contract, zal de vergoeding volgens de volgende formule 
aangepast worden: 
 

Nieuwe huurprijs = basishuurprijs x nieuwe index  
                                  basisindex 

 
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de 
verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. De basisindex is het indexcijfer 
van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is gesloten. 
 
Het voorafgaande geldt met dien verstande dat de maandelijkse vergoeding nimmer zal 
dalen beneden de in dit artikel genoemde maandelijkse vergoeding. 
 

HUURWAARBORG 

Artikel 13 
Als waarborg voor de goede uitbating zal de huurder bij de ondertekening van onderhavige 
overeenkomst een borgsom neerleggen ten bedrage van 2 maanden huur, zijnde €2.633,18.  
Deze som wordt voorafgaand de start van de huurperiode gestort op een geblokkeerde 
waarborgrekening die geopend wordt bij een bank naar keuze van de huurder, met 
rekeningnummer ………………………………………………………. 
 
Het rekeningtegoed op deze rekening wordt door de huurder aan de verhuurder 
overgedragen tot zekerheid in de zin van artikel 12 van de Wet van 15 december 2004 op de 
financiële zekerheden. De verhuurder zal de bank hiervan verwittigen.  

LOKALEN, TERRAS & TUIN 

Artikel 14 
Overeenkomstig de artikelen 7 tot 9 van de Wet op de Handelshuur heeft de huurder het 
recht alle nuttige veranderingen uit te voeren, indien de kostprijs van de werken drie jaar 
huur niet overschrijdt. De verhuurder kan, ter zake de uitvoering van deze werken, 
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overeenkomstig art. 8, eerste lid van de Wet op de Handelshuur eisen dat de huurder zijn 
aansprakelijkheid verzekert, evenals deze van de verhuurder zowel ten opzichte van derden 
als ten opzichte van elkaar.  
 
Bij het einde van de huur of indien er voordien een einde aan werd gesteld, kan de 
verhuurder het verwijderen van verbouwingen eertijds door hem toegelaten niet eisen, 
maar hij kan er zich wel tegen verzetten. De verhuurder kan de verwijdering van de door 
hem niet toegelaten werken eisen of deze, naar zijn vrije keuze behouden.  
 
De door de huurder uitgevoerde werken geven in geen enkel geval aanleiding tot vergoeding 
bij het einde van de huurovereenkomst, noch aan de huurder, noch zijn rechtsopvolgers 
en/of rechthebbenden.  
 
De veranderingswerken die door de huurder werden uitgevoerd door de plaatsing van een 
industriële keuken alsook de betreffende nutsvoorzieningen in de “beste plaats” zijn met 
toestemming van de verhuurder gebeurd. 
 
Bij overlating van de uitbating of op het einde van de overeenkomst staat het de huurder vrij 
voor deze veranderingswerken een prijs overeen te komen met een overnemer, zonder dat 
hij hiervoor echter van de verhuurder enige vergoeding kan eisen. De bedongen 
overnameprijs staat los van de eventueel door de verhuurder verschuldigde 
uitzettingsvergoeding.  
 
De huurder gebruikt de lokalen, terras & tuin als een goede huisvader.  
 
De huurder gunt de verhuurder de mogelijkheid om achteraan Midzeelhoeve I, in de 
graskant tussen de straat en haag, maximaal 2 grote vuilniscontainers te plaatsen. De 
huurder zal geen andere plaatsen benutten om afval te sorteren en zal alle andere afval 
onmiddellijk afvoeren. 
 
In geval van schade en/of defect aan de bistro, de bijhorende bergplaats, de keuken, en het 
terras waarschuwt de huurder de vertegenwoordigers van de vzw Midzeelhoeve 
onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht dagen na vaststelling. Bij gebreke daarvan zal hij zelf 
voor de herstellingskosten instaan.  
 
Zo de gehuurde lokalen hierdoor niet voor het publiek toegankelijk zijn en de uitbating 
langer dan 14 dagen moet worden gesloten, wordt de huurprijs met zoveel 365ste 
verminderd als de dagen dat de gehuurde lokalen na verloop van deze 14 dagen gesloten 
zouden zijn. 
 
Het is de huurder niet toegestaan huisdieren te houden in de tuin of elders op het terrein.  
 

INBOEDEL 

Artikel 15 
De huurder zal het kosteloos gebruik hebben van de goederen die zich in de bistro, de 
bijbehorende bergplaats, de keuken en de toiletten bevinden en die in de inventaris in 
bijlage bij de overeenkomst worden opgesomd.  
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Alle ter beschikking gestelde installaties, materialen, e.d. dienen als een goede huisvader te 
worden behandeld. De huurder is verantwoordelijk voor het behoud ervan en zal bij het 
einde van de overeenkomst deze installaties, materiaal, e.d. in goede staat van onderhoud 
terug bezorgen, behoudens wat door overmacht en/of normale slijtage niet – in dezelfde 
staat - kan worden teruggegeven. 
 
In geval van schade en/of defect aan de goederen op de inventaris van Midzeelhoeve I die 
onderdeel zijn van deze overeenkomst, waarschuwt de huurder de vertegenwoordigers van 
de vzw Midzeelhoeve binnen de acht dagen na vaststelling.  
 
De toestellen in de keuken, alsook de tapinstallatie met toebehoren in de bistro, en de 
toestellen in de tuin zijn uitsluitend eigendom van de huurder en zullen door hem worden 
mee genomen bij het beëindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook.  
 
Bij overlating van de uitbating of op het einde van de overeenkomst kan de huurder aan zijn 
opvolger de uitrusting overlaten tegen een prijs onderling vrij overeen te komen zonder 
tussenkomst van de vzw. Een dergelijke overlating geldt voor de goederen die in zijn 
eigendom zijn waaronder eveneens de stocks van dranken en eetwaren. De partijen dienen 
de verhuurder in te lichten over het bestaan van deze nieuwe huurovereenkomst.  
 
De uittredende huurder zorgt voor de wegruiming van de uitrusting, indien deze uitrusting 
niet wordt overgelaten aan zijn opvolger. De bedongen overnameprijs staat los van de 
eventueel verschuldigde uitzettingsvergoeding.  
 
Bij de keuze van meubilair en toebehoren dat de huurder in het openbare gedeelte van 
Midzeelhoeve I wil bijplaatsen, moet de stijl en de kleur stroken met de sfeer en de 
bestemming van de hele site.  
 

UITBATING 

Artikel 16 
Overdracht van huur of onderhuur door de huurder zijn verboden, tenzij wanneer de 
totaliteit van zijn rechten wordt overgedragen en wanneer dit tezelfdertijd geschiedt met de 
overdracht of onderverhuring van de handelszaak. De huurder dient daarbij art. 10, § 3 van 
de Wet op de handelshuur in acht te nemen. 

 
Artikel 17 
De uitbating dient te geschieden volgens de algemene gebruiken van een bistro waarin 
drank en spijs geserveerd wordt en overeenkomstig de aard en de bestemming van 
Midzeelhoeve I. Kansspelen en spelautomaten zijn niet toegelaten.  
 
De vzw Midzeelhoeve verleent aan de huurder de toelating om de commerciële benaming 
“Pannenkoekenbistro Midzeelhoeve” te gebruiken, zonder dat de verhuurder ooit aanspraak 
kan maken op enige vergoeding vanwege de huurder voor het gebruik van deze benaming. 
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Artikel 18 
De bistro moet net zoals het museum ‘t Grom laagdrempelig zijn en de gastvrije uitstraling 
van het museum verder uitdragen. De bistro biedt minimum een aanbod warme en koude 
dranken aan democratische prijzen aan. De huurder mag een meer uitgebreid aanbod 
voorstellen. 
 
De horeca‐exploitatie heeft als functie de publieke functie van de erfgoedsite te 
ondersteunen. De huurder houdt bij de inrichting van de lokalen rekening met de locatie en 
het laagdrempelig karakter van ‘t Grom. 
 
Daarnaast draagt de huurder door de uitbating bij aan het bereiken van volgende 
hoofddoelstellingen van vzw Midzeelhoeve: 

- Het bevorderen en promoten van gezonde voeding, groenten en groenteteelt in al 
zijn facetten. 

- Het mee stimuleren, onderbouwen en deel uitmaken van een toeristisch-recreatieve 
profilering van de omgeving en meer specifiek de Mechelse groentestreek. 

- De bescherming van het leefmilieu voor wat betreft de site Midzeelhoeve en zijn 
omgeving en het voeren van activiteiten die overeenstemmen met een degelijk 
milieubeheer. 

 
De volgende actiepunten zijn hierdoor van belang:  

1. Aandacht voor seizoensgebonden producten: verse groenten en fruit worden waar 
mogelijk in het seizoen gebruikt, 

2. Lokale productie en korte keten: er worden waar mogelijk producten van lokale 
producenten gebruikt;  

3. Voldoende aanbod van vegetarische alternatieven;  
4. Een gevarieerd aanbod, voor ieders beurs. 

 

Artikel 19 
De openingsuren zullen in akkoord met de verhuurder worden vastgesteld. Veranderingen in 
de openingsuren gebeuren in onderlinge overeenstemming en worden schriftelijk 
vastgelegd. In geval de huurder belet is de bistro open te houden zoals afgesproken, dient 
hij maatregelen te nemen zodat de bistro op gebruikelijke wijze kan geopend zijn en moet 
hij de vertegenwoordigers van de verhuurder onmiddellijk verwittigen. 
 
In ieder geval zal de bistro minstens open zijn: 
- op zon- en wettelijke feestdagen van 11u00 tot 19u00; uitgezonderd Kerstdag, 

Nieuwjaar en 4 zondagen per jaar (deze worden jaarlijks vastgelegd, ten laatste op 31 
december voor het daarop volgende jaar). 

- tijdens publieksactiviteiten georganiseerd door vzw Midzeelhoev zoals vermeld in de 
eerder genoemde jaarplanning, en tijdens de openingsuren van deze activiteiten. 

 

Artikel 20 
De huurder kan onder zijn verantwoordelijkheid de bistro verhuren voor feesten. Bij de 
planning moet de huurder rekening houden met de activiteiten, vernoemd in de 
jaarplanning, die in ieder geval voorrang hebben. 
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Bij elke verhuring aan derden moeten volgende regels in acht genomen worden. De uitbater 
dient deze derden te wijzen op de naleving van deze regels: 
 

- Andere plaatsen dan de bistro, toiletten, keuken en bijhorend bergplaats van 
Midzeelhoeve I worden nooit verhuurd en mogen onder geen enkel beding betreden 
worden zonder de aanwezigheid van een verantwoordelijke van de vzw 
Midzeelhoeve.  

 
- De te gebruiken verlichting is deze die op het gelijkvloers en op de parking kan 

branden en kan ontstoken worden. 
 

- Binnen of buiten Midzeelhoeve I mogen aan het onroerend goed geen affiches, 
drukwerken, pancartes,..., worden aangebracht met kleefband, duimspijkers, 
spijkers, of op welke wijze ook. Indien verf- of verniswerken worden beschadigd, 
zullen de kosten worden aangerekend.  

 
- De aanwezige geluidsinstallatie kan enkel door de verantwoordelijke van de bistro 

gebruikt worden.  
 

- De vzw Midzeelhoeve en de uitbater kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor ongevallen, van welke aard ook, die verband houden met de activiteit van de 
gebruiker-huurder.  

  

Artikel 21 
De huurder is de enige uitbater van een vaste eet- en/of drinkgelegenheid op de volledige 
Midzeelhoevesite, maar kan geen exclusiviteit claimen voor het verstrekken van ad hoc 
catering. De vzw Midzeelhoeve en zijn klanten kunnen voor de uitwerking van hun 
activiteiten een beroep doen op een andere kok of traiteur of zelf catering voorzien. En tot 
slot is vzw Midzeelhoeve vrij om bij niet-publieke activiteiten (in casu zaalverhuringen) in de 
museumgebouwen van ’t Grom een bescheiden koffie- , broodjestafel en/of soepmaaltijd 
aan te bieden aan de gebruikers.  
 
Bij grotere cateringaanvragen zal vzw Midzeelhoeve steeds en in de eerste plaats 
doorverwijzen naar bistro Midzeelhoeve. Enkel indien de uitbater van Midzeelhoeve I niet 
kan ingaan op deze aanvragen, mag de locatiegebruiker een externe cateraar inhuren. 
 

Artikel 22 
De bezoekers van bistro Midzeelhoeve kunnen net als alle bezoekers van de erfgoedsite 
gebruik maken van de parking. De parking maakt echter geen deel uit van deze 
huurovereenkomst en de huurder is daaruit volgend ook niet gehouden tot een vergoeding 
voor het gebruik ervan. Hij kan echter ook geen aanspraak maken op het gebruik ervan. In 
geval van grotere publieksactiviteiten zal de huurder zijn eigen klandizie hiervan zelf op de 
hoogte brengen en hen alternatieven voorstellen.  
 
Vzw Midzeelhoeve staat volledig in voor het onderhoud van de parking, de hagen er 
rondom, alsook de bewegwijzering ernaartoe. De verlichting van de parking kan door zowel 
de huurder als de verhuurder ontstoken worden in geval van avondactiviteiten of tijdens de 
late openingsuren. Aangezien deze verlichting op de elektriciteitsmeter van Midzeelhoeve I 
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aangesloten is, zal vzw Midzeelhoeve deze enkel te ontsteken wanneer het hoogstnodig is 
en nooit langer dan nodig. De verhuurder is niet gehouden tot een vergoeding voor het 
gebruik ervan. 
 

Artikel 23 
Individuele bezoekers van ’t Grom of bezoekersgroepen met gewone gids moeten steeds 
toegang hebben tot het terras en tuin van Midzeelhoeve I tijdens hun doorgang of 
rondleiding.  
 

Artikel 24 
Vzw Midzeelhoeve streeft naar een goede samenwerking met de huurder, en omgekeerd, 
waarbij beide partijen hun imago en communicatiekanalen zullen inzetten om elkaar en het 
geheel van de erfgoedsite Midzeelhoeves te promoten. 
 
Zo behouden beide partijen plaats voor promotie van elkaars werking op de eigen website in 
de vorm van een aparte pagina of rubriek, via hun sociale mediakanalen, en aan het eigen 
onthaal in de vorm van leg- en of aanplakruimte voor drukwerk. En minstens 2 maal per jaar 
sturen ze een mailing uit met daarin vermelding van het aanbod van de ander. 
 
Via geen enkele formele of informele weg zullen beide partijen, noch rechtsreeks noch 
onrechtstreeks, elkaars reputatie of belangen beschadigen.  
 

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER 

Artikel 25 
Zijn ten laste van de huurder: 
- Alle belastingen, retributies, opcentiemen, SABAM (met uitzondering van de activiteiten 

ingericht door de vzw Midzeelhoeve) en andere taksen betreffende de ruimte, lokalen of 
betreffende de uitbating; de onroerende voorheffing niet inbegrepen. 

- Het verbruik van elektriciteit, water, bescherming oppervlaktewater en aansluiting op 
het openbare waterleidingsnet en brandstof van Midzeelhoeve I en van de huur der 
meters.  

- Het onderhouden en regelmatig reinigen van de vetput en de septische put.  
- Het zorgvuldig onderhouden van het terras en de tuin zoals aangeduid in het ligginsplan. 

Dit behelst het onderhoud van de tuin en het terras, het zuiver houden van het gebruikte 
zand, controle van de geplaatste toestellen, het snoeien van de hagen en het afrijden 
van de grasperken.  

- Alle telefoonkosten (huur en gesprekken).  
- Het onderhoud van de bistro en toebehoren, de bijbehorende bergplaatsen, de keuken 

en toebehoren, de inkom en de toiletten. Dit omhelst het onderhoud van vloeren (wit 
zand in de stal, schuren op andere plaatsen, vooral de inkomplaats), ruiten, ramen en 
deuren langs binnenzijde en buitenzijde, en alle goederen opgenomen in bijlage. De 
bovengenoemde ruimten moeten steeds onberispelijk proper worden gehouden. 

- Voor het onderhoud van de W.C. -heren en -dames dient de huurder de nodige 
toiletartikelen te voorzien zoals papier, handdoeken, zeep, afvalbakjes, enz. 

- De huurder is verantwoordelijk voor het aan- en afzetten van de verwarming. Gasflessen 
dienen dichtgedraaid.  
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- De verplichting tot registratie binnen de wettelijk voorziene termijn en de zegel- en 
registratierechten van deze overeenkomst. 

- Zich wettelijk in orde stellen betreffende de uitbating. 
 
De huurder staat in voor het onderhoud en de herstellingen voortkomend uit het gebruik 
van de lokalen, terras en tuin, bv. verstopte leidingen, een lekkende kraan, onderhoud CV 
installatie, reinigen schoorsteen, etc...  Herstellingen ivm het instandhouden van het gebouw 
zijn ten laste van de verhuurder. 
 
Indien de huurder niet over de nodige tijd, materialen of vakmanschap beschikt om het 
tuinonderhoud zelfstandig en degelijk uit te voeren, schakelt hij hiervoor op eigen kosten 
een externe firma in. Ziekten en plagen in de tuin zijn evenzeer door de huurder te 
bestrijden en dit steeds op ecologisch verantwoorde wijze. De verhuurder is verplicht een 
externe firma in te schakelen na minimaal 2 gedetailleerde en per schrijven gemelde 
tekortkomingen wat het tuinonderhoud betreft.  
 
Enkel het onderhoud van de fruitbomen, in casu de zwarte moerbeiboom, wordt uitsluitend 
door vzw Midzeelhoeve uitgevoerd. 
 
Ingeval van schade en/of defect aan een deel van Midzeelhoeve I of haar omgeving 
waarschuwt de huurder onmiddellijk de vertegenwoordiger van de vzw Midzeelhoeve, nl. de 
conservator-directeur op het nummer 015 31 50 55.  
 

Artikel 26 
De huurder zal een verzekering sluiten, voor de ganse duur van de overeenkomst, tot 
dekking van alle risico's inzake burgerlijke aansprakelijkheid, brandgevaar in de lokalen 
(inboedel) en het verhaal van buren en derden. De huurder zal een afschrift van de 
verzekeringspolissen vóór de opening van de bistro aan de verhuurder overmaken. Op 
verzoek van de verhuurder zal de huurder de kwijting voorleggen van de regelmatige 
betaling van de premies.  
 
De huurder moet zich houden aan de wetten inzake veiligheid van openbare gebouwen.  
 

EINDE VAN DE HUUR 

Artikel 27 
De huurder heeft enkel recht op een uitzettingsvergoeding bij een rechtmatige beëindiging 
van deze overeenkomst door de verhuurder ten gevolge van een weigering van een tijdig 
door de huurder gevraagde huurhernieuwing, voor zover en in de mate dit door de 
Handelshuurwet wordt geregeld. 
 

Artikel 28 
Volgend uitdrukkelijk ontbindend beding stelt dat deze overeenkomst van rechtswege 
onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden wordt, indien: 
- De huurder zijn verplichting tot het betalen van huur, lasten en kosten niet nakomt. 
- De huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt. 
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- De huurder de betrokken handelszaak ‘bistro Midzeelhoeve’ stop zet of hij hiervan de 
boeken neerlegt. 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Artikel 29 
De vertegenwoordigers en het personeel van vzw Midzeelhoeve moeten op elk ogenblik, 
dag en nacht, toegang krijgen tot alle ruimtes van Midzeelhoeve I. 
 

Artikel 30 
Deze overeenkomst eindigt automatisch van zodra de huurder een uitbating opent in 
Midzeelhoeve II.  
 
Bij het einde van het contract of bij een voortijdige beëindiging met wederzijdse 
toestemming dient de huurder de lokalen, meubelen, materieel en de andere roerende 
goederen, die ter zijner beschikking werden gesteld, in goede staat van onderhoud terug te 
bezorgen. 
 

Artikel 31 
Bij niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst door één van beide partijen 
heeft de andere partij het recht om zich in rechte te voorzien. 
 
Bij geschillen zijn de rechtbanken bevoegd waaronder de zetel van de vzw Midzeelhoeve 
gevestigd is.  
 

Artikel 32 
Onderhavige overeenkomst en de daaraan gehechte bijlagen maken de enige overeenkomst 
tussen partijen uit en vervangen alle vorige overeenkomsten, afspraken en briefwisseling 
tussen partijen. 
 
Bij deze overeenkomst horen een liggingplan, een boedelinventaris en de opzegbrief van de 
vorige huurder Xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
De overeenkomst werd opgesteld in drie exemplaren, waarvan elke partij heeft erkend één 
exemplaar ontvangen te hebben en één exemplaar is bestemd voor de registratie. 
 
Sint-Katelijne-Waver, ………………… / ………………… / 2019  
 
 
De huurder, De verhuurder, 
(schrijven "gelezen en goedgekeurd") (schrijven: gelezen en goedgekeurd,
 per persoon) 
(de verhuurder) An Goossens, voorzitter 
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 Karlien Devoecht, secretaris 
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Bijlage 1 – opzeg Xxxxxxxxxxxxxxxx ddmmjjjj 
 

Bijlage 2 – inboedel 
 

Bistro Midzeelhoeve 
      
Inboedel die deel uitmaakt van de overeenkomst – 01/05/2019   

      
Plaats Object Beschrijving aantal   
Cafétaria barkruk rond-hout, wit 7   
Toogmeubel koelkast klein 1   
Geluidsinstallatie mengtafel   1   
  versterker   1   
  luidsprekers   4   

keuken warmwaterboiler 
(standplaats: 
zolder) 1   

Sleutels voor deur toegang brasserie   1   
  beste kamer   1   
  grote poort   1   
  nooduitgang (nr. 11)   1   
Beste kamer hanglamp   1   
      
      
vzw Midzeelhoeve Bistro Midzeelhoeve     
 (de huurder)     
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Bijlage 3 - grondplannen 

      

 
 

 


