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Verhuu
ur voorwaarden
1.

B
Bij het niet doorgaan van he
et verblijf, and
ders dan door overmacht, zu
ulks ter beoorddeling van de
vverhuurder, ka
an de borg door de verhuurrder worden be
ehouden, tenz
zij de huurder uiterlijk 2 maa
anden
vvoor het verblijf annuleert.

2.

D
De huurder is aansprakelijk
k voor alle sch ade aan het groepshuis
g
en voor beschaddigingen en/off
vvermissingen van aanwezig
ge goederen d
die tijdens de huurperiode
h
zijn ontstaan.

3.

V
Van de huurde
er wordt verwacht dat hij he
et groepshuis in schone staa
at achterlaat een dat eventue
ele,
ttijdens de huu
urperiode ontstane gebreken
n en/of beschadigingen dire
ect aan de behheerder meldt.

4.

O
Op zaterdag tussen
t
13:00 en
e 17:30 alle sspullen in de lo
okalen aan de
e kant leggen een dient u hett gebouw
tte verlaten. In verband met onze eigen op
pkomsten.

5.

O
Op vrijdag avo
ond tussen 19
9:00 en 22:00 uur is er Explo
orer opkomst in een niet meee verhuurt lokaal.
((Kunt u dus ge
ewoon aanwe
ezig zijn)

6.

S
Soms wil er wel
w eens op za
aterdag avond nog een verg
gadering of opkomst plaats vvinden in een niet mee
vverhuurt lokaa
al. (Kunt u dus
s gewoon aanw
wezig zijn)

7.

D
De verantwoo
ording voor de huurder eindiigt als de behe
eerder akkoorrd gaat met dee staat van oplevering
e
en de sleutelss zijn ingeleverrd.

8.

D
De huurder dient er voor te zorgen dat de
e buurtbewone
ers generlei la
ast ondervindeen van zijn verrblijf. De
a
aanwezigheid van geluidsapparatuur, uitg
gezonderd ee
en normale transistorradio b innen het groe
epshuis,
iis verboden. Na
N 23.00 uur zijn
z buitenactivviteiten nabij het
h groepshuis
s of de bebouw
wing verboden
n.
((uitgezonderd Klassenfeestten)

9.

V
Voor het rest afval
a
dient er een vaste verrgoeding betaa
ald te worden en het afval tee scheiden.

10. T
Thema materiialen dient u te
erug mee naa
ar huis te neme
en (valt dus niiet onder afva l)
11. T
Tijdens langerre perioden va
an afwezigheid
d dienen de lu
uiken te worde
en gesloten.
12. D
De huurder dient zelf voor de
d keukeninve
entaris te zorgen. (koffiezettter en waterkooker zijn wel aanwezig)
13. Het parkeren van auto’s op het terrein va
an het groepsh
huis is niet toe
egestaan. Alleeen toegestaan
n voor
llossen en lade
en via de Haagweg.
14. Het aanleggen
n van kampvu
uur is verboden
n.
15. Het opzetten van
v tenten, wa
aar dan ook, iss verboden.
estaan.
16. Frituren is binnen niet toege
gen van bome
en en beplantin
ng is verboden.
17. Het beschadig
gen van huisdieren is verbo den.
18. Het meebreng
v vervoersm
middelen in he
et groepshuis is
i verboden.
19. Het plaatsen van
v het ingaann van de in de
e
20. Indien de totale verblijfskosten niet uiterlijjk 30 dagen voor aanvang van
h
huurovereenkkomst vermeld
de periode in h
het bezit is van
n de verhuurder, vervalt de huurovereenk
komst.
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21. b
bij overtreding
g van de voorw
waarden, met name punt 8, kan de huuro
overeenkomst met onmiddellijke
iingang worden ontbonden en
e is de huurd
der hoofdelijk aansprakelijk.
a
22. A
Aanwijzingen van de behee
erder dienen te
en allen tijden te worden op
pgevolgd.
23. Het is verplich
ht om in de zalen het dichts bij de (nood)u
uitgangen te overnachten.
o
Bij het verlieze
en van de verhuur sleutel in
nclusief label wordt
w
er de ko
osten van een nieuw cilinder in
24. B
rrekening gebrracht.
25. B
Bij het verlieze
en van de verhuur sleutel zo
onder label wo
ordt er €50,- in
n rekening ge bracht.
26. D
De Mon Boule
e (Jeu de Boule) heeft rechtt van overpad over ons terre
ein.
27. E
Er mag niet ge
eparkeerd worden bij de Mo
on Boule (dit zijn
z prive parke
eer plaatsen)
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