Verhuurreglement Clubgebouw
Het is mogelijk voor leden speeltuinvereniging Beatrix om het clubgebouw te huren voor een
kinderpartijtje Bent u geen lid dient u lid te worden.
Voor de verhuur gelden de volgende regels:
Artikel 1.
Dit gaat in overleg met de secretaris Tineke van Dam 0252-232551 of
secretariaat@speeltuinbeatrix.nl
Vaste huurders en de speeltuinvereniging zelf hebben in deze altijd voorrang.
Artikel 2.
De verhuur betreft het clubgebouw.. In het gehele gebouw geld een verbod op roken en open
vuur. Ook frituren e.d. is niet toegestaan.
Aangezien het kinderpartijtjes betreft is alcohol niet toegestaan.
Artikel 3.
Het clubgebouw wordt exclusief ter beschikking gesteld aan de huurder en zijn/haar gasten. U dient u
wel te houden aan de afgesproken tijden. Tijd die nodig is voor opruim en of schoonmaak
werkzaamheden, dient u bij te reserveren. Er kan voor of na u nog een groep komen, dus begin en
eindtijd zijn vast.
Artikel 4.
De kosten van de huur en borg dienen van te voren ter plekke te voldoen aan desbetreffend
bestuurslid.
De kosten bedragen € 15- per uur tot 22.00 uur.Voor leden is er een aangepast tarief. Tevens zal er
een borg van € 30,- worden gevraagd, die zal worden terugbetaald, wanneer het gebouw na gebruik
weer in onberispelijke staat wordt achtergelaten. Een reservering is definitief en kan niet worden
afgezegd. Ook als het weer zo goed is dat u geen gebruik maakt van het clubgebouw dient u de
huurprijs te voldoen.
Artikel 5.
Speeltuinvereniging Beatrix is niet aansprakelijk voor ongevallen of vermissing van goederen.
Artikel 6.
Van de huurder wordt verwacht dat hij zelf zorg draagt voor de afvoer van zijn/haar vuil. Wanneer dit
in de speeltuin achterblijft, zijn de kosten voor vuilafvoer voor rekening van de speeltuin en deze
kosten overstijgen vaak de opbrengst van de verhuur. Dus ook geen zakken in onze container
plaatsen! Anders worden de kosten hiervoor verrekend met de borg
.
Artikel 7.
Het is verboden om glaswerk te gebruiken in de speeltuin. Dit in verband met de veiligheid van
spelende kinderen.
Artikel 8.
Het clubgebouw dient schoon en netjes te worden achtergelaten. Zie hiervoor het
schoonmaakvoorschrift. Dit geldt voor zowel de zaal en keuken als ook voor de toiletten en de gang.
Mocht u mankementen of gebreken aantreffen, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Ook wanneer u
aan het begin van uw verhuurperiode het clubgebouw niet in goede staat aantreft stellen wij een direct
bericht daarvan op prijs. Na afloop van uw huurperiode dient u contact op te nemen met een
bestuurslid. Deze zal komen controleren of de zaal etc. volgens afspraak is opgeleverd.
Artikel 9.
Het bestuur behoudt zich het recht voor huurders te weigeren. Bij overtreding van bovenstaande
regels kan een volgende verhuur u geweigerd worden.
Artikel 10.

Het bestuur heeft het recht om verhuren te annuleren of aan te passen, mochten zich daartoe
omstandigheden voordoen.

