
 

       

Gebruiksovereenkomst 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
Secundaire school Biotechnicum Bocholt, verder ‘Het Biotechnicum’ genoemd 
vertegenwoordigd door de Heer Bart Schijns (directeur) en de heer Coolen E. (voorzitter 
inrichtende macht).  
En 
Vzw Speelpleinwerking Dominiek Savio Bocholt, verder ‘vzw De Saviaantjes’ genoemd, 
vertegenwoordigd door Segers Anne (voorzitter) en Schouteden Matty (secretaris). 
 
Is navolgende overeenkomst afgesloten: 
 
Artikel 1 
Het Biotechnicum geeft onder de hiernavolgende voorwaarden het gebruiksrecht aan vzw De 
Saviaantjes van de schoolinfrastructuur gelegen te Kaulillerweg 3, door de partijen goed 
gekend, zodat zij deze beschrijving voldoende achten en er geen verdere verlangen.  
 
Onder schoolinfrastructuur worden de onderstaande lokalen verstaan: 
 

 
 
Artikel 2 
Vzw De Saviaantjes zullen de ter beschikking gestelde lokalen enkel gebruiken voor het 
inrichten van speelpleinwerking tijdens de maanden juli en augustus.  
Het gebruik wordt verder gedefinieerd in de afsprakennota zoals gehecht aan deze 
overeenkomst. De afsprakennota wordt jaarlijks in overleg tussen alle partners opgesteld.  
 
Vzw De Saviaantjes aanvaarden de infrastructuur in de staat waarin zij bij aanvang van de 
activiteiten verkeert, zal ze als een goede huisvader beheren en zal ze bij beëindiging van de 
activiteiten in dezelfde staat achterlaten en alle sleutels inleveren.  
De Saviaantjes zijn aansprakelijk voor alle schade die tijdens haar gebruik aangericht wordt 
door haar toedoen of anderen aan wie ze de toelating heeft gegeven om de infrastructuur te 
betreden. De Saviaantjes zijn voor deze schade verzekerd. 
 
Vzw De Saviaantjes licht onverwijld (binnen 24 uur na vaststelling) het biotechnicum in 
omtrent de veroorzaakte schade. 
 



 

De schade dient integraal vergoed te worden door vzw de Saviaantjes zodra hierom verzocht 
wordt door het Biotechnicum. 
 
Artikel 3 
Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 juli 2018 en eindigt op 31 augustus 2018. 
 
Artikel 4 
De ingebruikneming gebeurt tegen een forfaitaire vergoeding van € 1.000,00. 
Hierin zijn alle kosten van onderhoud, elektriciteit, verwarming, water, verzekering e.d. 
inbegrepen.  
Op basis van een vordering van het Biotechnicum aan vzw De Saviaantjes, zal de 
vergoeding meteen betaald worden na het aflopen van de zomer. 
 
Artikel 5 
Voor al hetgeen niet voorzien is in deze overeenkomst, verklaren de partijen zich te 
gedragen volgens de wetgeving. 
 
Onderhavige overeenkomst is opgesteld in tweevoud, één voor alle partijen bestemd. 
Gedaan te Bocholt op d.d. ….2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Biotechnicum  Voor vzw De Saviaantjes  


