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Formulier melding verhuur of in gebruik geven strandhuisje 

Naam hoofd-lid : 

Nummer huisje : 

Datum vanaf        : 

Datum t/m : 

Gegevens huurder/gebruiker 

Naam : 

Mobiel nummer : 

Aantal personen : 

Zie verklaring op volgende pagina 

Commerciële verhuur In gebruik gaveBetreft



Secretariaat Sv De Schelp 
Adriaan de Jongestraat 18 
2014 XZ  Haarlem 
secretariaat@svdeschelp.nl 

Verklaring en ondertekening 

Het hoofd lid verklaart: 
1. Bekend te zijn met de regels dat:

a. Verhuur / in gebruik geven gedurende het strandseizoen voor maximaal 28
nachten is toegestaan (art.11 Bijlage Voorwaarden Huurovereenkomst
Strandhuisje).

b. Indien het strandhuisje wordt gebruikt als nachtverblijf daarin 's nachts niet meer
dan één persoon per twee m2 nuttig vloeroppervlak mag verblijven. Onder
nuttig vloeroppervlak wordt verstaan: het gedeelte van de vloer dat niet door
kasten, aanrecht en andere vaste betimmeringen in beslag wordt genomen. Het
strandhuisje dient tevens over een doelmatige ventilatie te beschikken.

c. Het ten strengste verboden is om de ruimte onder het strandhuisje als
nachtverblijf in te richten en/of te gebruiken.

2. De huurder/gebruiker de ‘Voorwaarden Huurovereenkomst Strandhuisje’ ter hand te
hebben gesteld en hem/haar heeft gewezen op de verplichting deze bepalingen
strikt na te leven tijdens het verblijf in het strandhuisje.

3. De huurder/gebruiker er op heeft gewezen dat het hebben/houden/ontvangen van
honden en andere huisdieren op het strand verboden is.

4. De bestuursbrief t.b.v. de huurder/gebruiker heeft overhandigd aan de
huurder/gebruiker (brief kan worden opgevraagd bij het secretariaat of worden
gedownload van de website).

5. Zich bij deze verhuur te houden aan de voorschriften van het RIVM met betrekking
tot voorzorgsmaatregelen ten aanzien van Corona (Covid-19).

6. Ervoor te zorgen dat het huisje schoongemaakt en ontsmet is voor en na de
verhuurperiode.

7. De huurder op de hoogte te hebben gebracht van de geldende Corona-richtlijnen
van de vereniging.

8. Deze melding naar waarheid ingevuld en ondertekend te hebben.

Datum  : 

Handtekening : 

Dit formulier minimaal één dag, doch liefst één week voor de aanvang van de verhuur/het in gebruik 
geven per mail sturen naar verhuur@svdeschelp.nl of per post aan het secretariaat. 
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