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In aansluiting aan ons schrijven varl 2L september 1960,
nunmer en afd.el1ng d.ezes en met verwl jzi-ng naar het CInderhoud,
dat d,oor enkele ambtenaren ter secretarie op 1 oktober j,1. is
gevoerd met Uw heer Brunet de Rochebnrnerdoen wi j U hierbij
het huurcontract toekomen met betrekklng tot het gebouw en het
sportterrein aan de Fagelstraat, waarbij met d.e door U naar
voren gebrachte lorensen Ís rekening gehoud.en.' Àann-emende, dat U than§ met de inhoud hiervan akkoorii gaat,
verzoeken wij beide exernplaren van het contract door de daaitoe
bevoegd"e personen te laten tekenen en ze daarna aan on"s terug
te zenden. Na de registratie van de overeenkomst zullen wij U
het yoor U bestemd.e exemplaar d.oen toekomen.

Indien deze overeenkomst vóór 1 deeember &.s. ter regÍstra-
tie wordt aangeboden, is aan zegelrecht een bedrag van 7 í4r--
en aan regÍstratlerecht een bed.rag van f Or50 verschuldigd, intotaal derhalve Í L+r5O, welke kosten lngevolge het bepaalda
ond.er 19 van de overeeïtkomst voor Uw rekenlng zijn.
WÍj \Íerzoeken U dit bedrag te storten ten kantore van de Gemeente-
ontvanger, Nieuwstraat 2, alirler, of over te maken op zitrn giro-
rekening nummer 845702,
Bij aanbieding ter regÍstratie na 1 d-ecember is het dubbele be-
drag aart zegelrecht veïlsehuldigd.

Ons beslult tot verhuur van d,it complex is inmiddels ter
goed"keuring gezonden naar Gedeputeerde Staten der provincie Ge1-
derlaniLr €r zod.ra d.eze goedkeuring is afgekomen zal het eontract
op d it punt nog $íord en aangevuld .
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Bijgaand Coen wlj U toekomen het voor
U bestemde exemplaar van de huurovereenkomst
met betrekking tot het gebouw aan d.e Fagel-
straat 1 en het daarbÍj behorende sportter-
reÍn, behoorli-jk getekend, gezegeld en ge-
règistreerd,
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Ond ergetekend"en:
I,{eester Charles },{arie Joseph Hubert Hustinx, Burgemeester der
Cà*àente Ni jmegen, wonende-aldaar, als zod-anLg ö.eze geroeerrte
ingevolge frót ïepaald e in artÍket 78 d.er Gemeentewet rechtsg_elQig

""ït"g"íwoo"d.igeàde 
en handelend.e ter uitvoering van het besluit

van Bírsemeestér en iYethouders d.ier gemeente dd-. 1l mei 1990,

"ó 
,*lOó, afd".I, goedgekeurd door Ged"eputeerd.e Staten d er ?rovin-

cie Gelderland bfi besluit van

partlj ter ene zijde (verhuurster),

en

d-e Vereniging voor lichameli jke en Geesteli jke 0ntrryikkeling
ttDe ilazenkamprt, gevestlgd, te I{i jmegen,

partij ter and.ere z:-trd.e (huurster)

verklaren te z: in overeengekonen als volgt:
partlj ter ene zijd.e verhuurt aan partij t"I-?ld-erg zijde, d.ie
in huur aanneemt àet ingang van 1november 1960 het gebguyr_aan d-e

Fagelstraat r1o. I te }fiimefen, met ultzond.ering van de kelder,
te§en een hruurpriis van f 1.000r-:, POr JaaTr €r voorts het daarbij
be[.orend.e sportteirein, te'gen een huurprijs Yan J" 100r-- per iaar ,
zulks onder de navolgende voorïraard.en en bepalingen:
1. d.e huur en verhuur.word.t aa:ngegaan rroor 5 iaren en d-aarna tot

ured.eropzegging, met dien verstand e, d.at opzegglng schrifteli jk
d.ient te Sésc[ieden uet inachtneruing van een opzegtermijn van
d.rÍe maand en;

2, de huurprijs, in totaal groot Í L.1Q0,--, díent in vier drie-
maand.eli:t<se termi jnen te vrord.en vold"aan ten lcantore van de
Gemeente-ontvanger dan wel te worden gestort of overge'schreven
op diens postrekening nummer 845L02i

3, huurster àanvaardt het gebouw, dat uitsluitend. als clubhuis
mag worden gebruikt, in de toestand, waarin l:.et zieh bij het
aangaan" van d"e huur bevindt;

4, de iíosten van het verbruik van water, gas en elektriciteit
komen voor rekening van huursterl de kosten van verzekering,
straat-, grond- en*and"ere za.r-eli.ike lasten komen voor rekening
Yan verhuursterl

5, huurster i-s verplicht het gehuurd.e in behoorlijke staat te'
onderhoud.en. Yoàr haar rekenlng is eveneens het onderhoud van
krukken, sloten, ruiten, gas-, water- en elektriciteitsl-eid-in-
gehr goótstenen, closetÀ ànz.; het normale ond"erhoud aan daken,
§oten-en het uitwendi-ge van het gebouw is voor rekening van
verhuurster;

6. het sportterreln mag uitsluitend
zogenaamde georganiseerd'e spel;
rnogen het sportterrej-n alleen op
blote Yoeten betreden.

word-en gebruilct voor het
de deelnemers aan het sPel
gymnastiekschoenen of oP

Spelen a1s voetbal, korfbal, honkbal €.d. zítrn
toegestaan.

in geen geval
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'l . ter voorkoming van beschad.iging van d.e grasroat d,ienen de
leid,ers bij het beoefenen van sport en spel er ernstig reke-
ning med.e te houden, dat het gebruik zo goed roogelijk over
het gehele terreln yrordt verd-ee1d., en d,at ni-et steeds hetzelf-
de terreinged.eelte lntensief word,t gebruikt; 

i8. huurster is verplicht er voor zorg te dragen, dat de gehele
aceommod.atle zo goed mogelijk in stand. wordt gehoud,en en dat
beschadlging van de beplanting, van de grasmat, de afraste-

. ring en de toegangshekken zo veel mogeli jk word.t voorlcomen.
Indien door toed,oen van huurster of publlek schade aan het
gehuurd.e mocht ztjn toegebracht, zul1en d.e herstellingen op
kosten rran huurster door verhuurster word.en verricht;

9. huurster mag het gehuurd,e noch geheel noch gedeeltelijk ond"er-
verhuren of aan derd"en in roedegebruik afstaan d.an na verkregen
toestemming van de A"mbtenaar lichamelijke Opvoeding en de
Sport d.er gemeente Nijmegen;

10. huurster mag zond.er goed.keuring van Burgemeester en §iethouders
geen veranderingen aanbrengen in het gehuurd.e;

11. huurster moet gedogen, dat het sportterrein door d.e leerlingen
van de in overleg met de 3:nbtenaar voor d.e lichamelijke 0pvoe-
ding en d,e Sport nader vast te stellen scholen op d.e d.oor d.eze
te bepalen uren voor gSrmnastiekoefeningen wordt gebruikt;

L2. huurster is verplicht te zor"gerl, dat tijdens het gebruik van
het Sehuurde steeds toezicht van leld.ers-of andere volwassen
personen aanwezig isl

13. het gebruik van het gehuurd.e dient zodanig te ztlnn d.at het
niet storend is voor d-e omgeving, een en and-er ter beoord"eling
van -itnr-gem-eester eB. lYethort*er§; :- !

L4. huurstei moet ged.ogen, dat opmetingen en andere werkzaamhed.enr
vrelke d"oor of vanwege de gemeente ltTijmegen nod"ig worden ge-
acht, verricht woràen;

L5. huurster is gehouden aan door Burgemeester en Vfethouders aarL
te wlizen personen te allen tÍjde vrije toegang tot het ge-
huurd"e te verlenen '\troor di-enstaangelegenheden of voor het ver-
richten van de onderhoudswerkzaamË.ede[, bed.oeld ond.er 5, en ]

de werkzaamheden, bed"oeld. onder B; :

16. huurster mag op of aan het gehuurd.e geen kentekenen voor
reelamed.oeleinden aanbrengen d.an met toestemmlng van Burge-
meester en ïilethoud-ers;

:..7, indien huurster een of meer d.er voorwaarden nlet of niet be-
hoorlÍjk nakomt, heeft d.e gemeente Nijmegen het recht de huur
terstond. te beëind"igen, zonder d.at hiertoe een voorafgaand.e
ingebrekestelllng of enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn
vereist, ongeacht d.e aansprakelijkheid" van huurster voor alle
daaruit voor de gemeente voortvloelende kosten en schad.enl

18. d.e huurovereenkomst wordt voorts aangegaan ondejr al-le bepalin-
gen a1s bf j d,e wet ter,. aanzlen van het verhuren en huren ztJn
vastgesteld., rroor zayer d"aarin door het vorenstaande geen
wi j zigingen z1-Jn gebracht ;

19. de op d-e overeenkomst van huur en verhuur vallende kosten
ztJrr voor rekening van huurster en d-1enen bij de ond.ertekening
daarvan te worden vold.aan.
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Het tLieuxoe llame ;utttl ,,De Haaen-
\ ka,m.y.t".

voor de vereniging ,pe Hazenkamp" zijn tle huisvestingsnroeilijk'
heden nu'goeddeeÍs oierwonnen. Het geme"ntehestuur heeft de vt'reni-

ging io de"golegenheid gesteld het gebouw valr het BÉreau ÍSeschermirig

Ëuött*ir,g I"r, ï" Fagelatraat met bijgelegen sportveld te lurren. Uiter'
uu"U i* d"eze kans daíkbaar benut. Het geborr*tje zal gronriig rvortlen

opgeknapt en na de grote vakantie met het nodige vlagrertoon in
gebruik worden genomen.
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line van de vcrcniging en wordt aan
allË leclen on svmpaihrsc-eltden directe
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het mooi€ ciu]:huis,
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