
Gebruikersovereenkomst. 

De ondergetekenden: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email-adres: 

verder te noemen gebruiker en 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer 

Emailadres:                                                                                                                           

ten deze handelend als bestuurslid van de Cuisine Culinaire te Nijmegen, 

gevestigd aan de Molukkenstraat 148 te Nijmegen 6524 NH verder te 

noemen CCN 

In aanmerking nemende: 

Dat de CCN bereid is aan de gebruiker, die lid is van de CCN, tijdelijk in 

bruikleen te geven een gedeelte van de CCN ruimte te weten de keuken, de 

toiletgroepen, de trap en het restaurant: 

Dat de gebruiker op de hoogte is van de doelstellingen van de CCN , 

waaronder begrepen het beoefenen van de culinaire kookkunst. 

Dat de gebruiker het risico draagt voor het gebruik; 

 

 



 zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1. 

 

De CCN geeft op                      van              uur tot            uur aan de gebruiker 

in bruikleen de hiervoor genoemde ruimte tegen betaling van : 

Voor niet-leden 300,00 huur inclusief afwasser. 

Voor leden  250,00 inclusief afwasser. 

320,00 huur respectievelijk 275,00 huur inclusief afwasser bij meer dan 25 

personen 

42,50 p.p. excl drank excl afwasser incl ingrediënten 5 gangen huur  

inbegrepen voor leden.  

50,00 p.p. 5 gangen inclusief ingrediënten, exclusief drank inclusief mise en 

place exclusief afwasser ( 50,00 euro ) De cuisine zorgt voor een afwasser. 

Huur inbegrepen.Voor niet-leden. 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de wijnvoorraad van de Cuisine 

berekend de Cuisine 6,00 per fles voor zelf meegenomen wijnen per 

fles.Frisdrank en bier 1,00. Koffie gratis. 

Ingredienten kunnen door ons  gekocht worden bij de Hanos, maar mag ook 

zelf ingekocht worden. U kunt zelf een menu maken met eigen ingekochte 

ingrediënten (u betaald alleen de huurprijs) of het maandmenu gebruiken 

van de CCN ( ingredienten ingekocht door de Cuisine ) U betaald dan geen 

huurprijs maar de menuprijs etc. 

Borg 250,00 Euro. Betaling vooraf op rek. NL42INGB0003151085 op naam 

van Cuisine Culinaire Nijmegen voor niet-leden. 

Deze waarborgsom is onder andere voor de nakoming door gebruiker van 

de bepalingen in deze overeenkomst en voor de verrekening van het 

drankverbruik en/of het in ongerede raken van keukeninventaris. 

 



Opzegging mogelijk tot een week voor de huur datum. Bij een opzegging 

binnen 24 uur van de huurdatum wordt 25,00 per persoon in 

rekeninggebracht voor de reeds aangeschafte ingrediënten. 

Artikel 2 

De CCN draagt er zorg voor dat het pand met daarin haar keuken, het 

restaurant en toiletgroepen schoon en opgeruimd ter beschikking zal 

worden gesteld aan gebruiker. De gebruiker krijgt van de CCN een sleutel en 

zal deze na het gebruik retourneren. De gebruiker draagt er zorg voor dat de 

keuken veegschoon wordt opgeleverd, de werktafels schoon, de afwas 

gedaan en de toiletgroepen schoon. 

 Artikel 3 

Gebruiker zorgt zelf voor de aanwezigheid van keukenmessen ( er zijn ook 

enkele messen aanwezig op de Cuisine). De gebruiker is als goed 

“huisvader” verantwoordelijk voor de inventaris van de CCN. Het risico van 

breuk komt geheel ten laste van de gebruiker. Vooraf en achteraf neemt 

gebruiker met de CCN de inventarislijst door welke ten bewijze hiervan zal 

worden getekend. 

Artikel 4 

Behoudens nadere schriftelijke afspraken wordt de drank door de gebruiker 

van de CCN afgenomen. Indien zelf drank wordt meegenomen wordt een 

kurkengeld  geheven a 6,00 per fles. Drank Cuisine is de winkelprijs met een 

opslag van 6,00 per fles. Frisdrank en bier 1,00. Koffie gratis. 

Artikel 5 

Het is aan de gebruiker verboden om voormelde ruimte hetzij om niet hetzij 

tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander 

te verhuren. 

Artikel 6 

In onderling overleg tussen de gebruiker en de CCN worden de verbruikte 

ingrediënten bijgehouden en met de CCN afgerekend. 

 



Artikel 7 

Gebruiker is verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn of haar gasten 

zowel binnen de cuisine als in de omgeving. Gebruiker is onder andere 

verantwoordelijk voor het correct parkeren van vervoermiddelen en het 

voorkomen van onnodige hinder. Gebruiker zal vuilniszakken dichtbinden en 

binnen de cuisine opslaan . 

Artikel 8 

Er zal in de huurperiode een lid aanwezig zijn van de Cuisine die de huurders 

aanwijzigingen zal geven over het gebruik van de keuken en eventueel 

indien gewenst meekookt . De aanwezige Chef en de afwasser maakt ook 

gebruik van het menu, maar daar hoeft niet extra voor betaald te worden. 

Wel wordt verwacht dat alleen bij huur de chef en de afwasser ook verzorgd 

worden . De afwasser eet in de keuken. 

Artikel 9  

De CCN heeft het recht- ter controle van bovenstaande – de cuisine te 

betreden. 

Artikel 10 

Nederlands recht is op de uitvoering van deze overeenkomst en haar 

gevolgen van toepassing. 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te 

Nijmegen op: 

 

 

 

De gebruiker                                       CCN Nijmegen 

 

 


