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IJSSELSTEIN.

VOORWAARDEN, WAAROP DE WONINGEN VERHUtTOO, 'WsllDET, .•
a· De huurprijs zal v66raf wekelijks moeten worden betaald.
b. De huurder verkl aart het gehuurde weI te kennen en behalve het
volgens het Burgerlijk Wetboek ten laste van den huurder komende onderhoud, vo or zijne rekening te nemen elk onderhoud,
s ch oonhouden, enz., hoe ook genaamd, als: het reinigen van
zinkputt en , en privaten, dakgoten en leidingen, het onderhouden
van sluitingen van deuren, ramen en vensterglazen, enz.
c. De huurder v erbindt zich het gehuurde zelf t e bewonen en als
een goed huisva der t e gebruiken, ni et een ge deelt e daarvan aan
anderen te zullen afstaan en in het gehuurde geene nering te
drijven .
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d . De huurder verbindt zich om den tuin gelegen v66rhet huis,
t e gebruiken u itsluitend als blo ementui n ten genoege van het
bes tuur der veree niging .
e . De huurder verbindt zich om in of op het gehuurde geen varkensh okken te maken of t e hebben of varkens te zullen houden,
zoo ook in het huis geen geiten t e stallen of konijnen of duiYen t e houden.
f . De huurder ve rbindt zich om in of op den tuin achter het huis
gelegen, geen schuurtje of iets dergelijks te zullen daar stellen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur der vereeniging,
g. De huurde r verbindt zich om in het gehuurde perceel alcoholhoude;;de d'ranKHIr m:'e-t:- :tn' vuorra-d'a" G\f ffiiUl~n' rJf W 'l"rK'tN',ptnr.
h. De hunrd er verbindt zi ch om in het huis geen bra.F..6.'v!1],;tu.=";-n'G.~
t e hal,ken, klein t e maken of t e kl oven , aan het huis niets
te veranderen, te boren of te breken zonder voorkerinis en
goedkeuring van het bestuur der vereen i ging .
i. De verhuurster en/of hare gemachtigde (n) hebben ten allen
tijde het r e cht van toe gang tot het verhuurde .
j. De verhuurster heeft ten allen tijde het recht de huur onmiddellijk op t e zeggen indien de huurder of een zijner huisgenooten zich schuldig maakt aan, openbare dronk enschap, openbare ontucht, verkondiging van revolutionai r e ideeen op welke
wijze ork.
k . Indie n de huur is opgezegd , zal de huurder gehouden zi jn , op
mi ll1n;'ens--za.'agen a.e r wee"it e gea.urena.e IlUns,;ens-Z=actlt ereenvolgende uren pe r dag tU'3'.:roirc'l.I' 'C,}' 7mn:>:l'l'';'~ ':)- v'l.I' 'c ' .n:Pmi ddags 6 uur gelegenhe id t e geven het gehuurde in zijn geheel te laten bez ichtigen .
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