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Zwiep - Snacks - Tentenverhuur

Ons Onderwerp: Int. Wielerveldrit

Boerskottenlaan 20
7574 VB OLDENZAAL

Y

Denekamp, November 1983

Geachte Heer Zwiep,
Hierbij berichten wij u dat de Int. Wielerveldrit van Denekamp zal worden gehouden
op zondag 8 januari 1984 in het recreatiepark 't Goor te Denekamp.
Gaarne zouden wij net als dit jaar weer op uw medewerking willen rekenen.
Onder dezelfde voorwaarden en condities zouden wij weer 2 tenten, dezelfde als die
van 1983 van u willen huren voor ons evenement.
In afwachting van uw antwoord, verblijven wij.
hoogachtend,
H.B.M. Leferink Secr.
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hulpkrachten beschikbaar worden gesteld.

De terremgesteldheid is zodanig dat da bouwplaats zonder balemrneringen beschikbaar Is en per vrachtwagon bereikbaar Is.
De huurder hoeft da zorg de ondergrond dusdanig to egaliseren, dat de vloerdelen zonder complicaties tot vloer gelegd kunnen
worden
Oe huursom zal door de huurder op de datum van opbouw contant wo'den vo'daan, Indien na ondertekening dezes de huurder van
de gesloten overeenkomst afziet, zal deze aan verhuurder verschuldigd zi|n tenminste 30'/, van de overeengekomen huurprijs.
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en stormschade binnen Nederland van het gehuurde is voor rekening van verhuurder, tenzij anders is

overeengekomen.
Eventuele schddon. anders dan de reeds genoemde, aan het gehuurde ontslaan tijdens de huurperiode, zijn voor rekening van de
huu'dor.
Het is de huurder aan t» b-jvoien een WVverzekering af te jlu'ten gedurende de huurperiode
li hot gehuurde mag niet met kachels, barbeques of andere open vuurbronnen, dit in de ru.m-te zin des woords. worden gewerkt.
Dupik^at van deze bevestiging dient per omgaande te worden geretourreerd. voorzien van uw getekende goedkeuring.
Voor akkoord;
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Ten aanzien van alle overeenkomsten gelden onze Aljemene Verhuurvoorwaarder jedesoneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank t«
•s Herto£enbost:h onder no. 5076. d.d. 23-3-''6 tenzij door ons anders wordt bepaald. Al onze offertes zijn vrijblijvend.

Denekamp, december 1983'

Stichting Wieler-evenementen Denekamp
dhr H.B.M. Leferink
Oude Gaarden 1
7591 HC

Denekamp,

Geachte heer Leferink,

Naar aanleiding van uw brief betreffende de internationale
wielerveldrit kunnen we u meedelen, dat u in principe gebruik
kunt maken van de accomodatie van de Denekamper Ijsclub.
Wij behouden ons echter het recht roor, dat wanneer op 8 januari '84
de ijsbaan geopend kan worden of is, die maatregelen te treffen om
de schaatsliefhebbers aan hun trekken te laten komen.
Overleg in deze zal dan nodig zijn, waarvoor wij ons op de zaterdag
YSST

de wedstrijd wel zullen treffen.

Wij wensen u een sportieve ea geslaagde wielercross toe.

secretaris.

