Huurovereenkomst

Naam:

Lidnummer:

Straat:

Huisnr:

Woonplaats:

Postcode:

Telefoonnr.

Emailadres:

Datum verhuur:

Begintijd:

Eindtijd:

Huurvoorwaarden zaal in verenigingsgebouw De Korenschoof
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U en uw gasten dienen zich volledig aan de RIVM-maatregelen te houden.
U huurt de zaal voor een kinderfeestje voor een kind in de leeftijdsklasse, die behoort tot de doelgroep van
de speeltuin (0 - 13 jaar),
Een kinderfeestje is een feest waar hoofdzakelijk kinderen aanwezig zijn en enkele volwassenen voor de
begeleiding. Er mogen max 20 volwassenen bij het feestje aanwezig zijn.
U huurt De Korenschoof voor één of meer dagdelen. De aanvangs- en eindtijd spreekt u af met de beheerder.
In overleg met de beheerder kunt u gebruikmaken van de keuken en aanwezige apparatuur
(koffiezetapparaat en koel/vrieskast).
De toiletten in De Korenschoof blijven toegankelijk voor overige bezoekers van de speeltuin.
Te consumeren etenswaren en drinken mag u zelf meenemen. Dit kan niet via De Korenbloem worden
besteld. Het nuttigen van alcoholische dranken is in de speeltuin niet toegestaan.
Aanbrengen van versiering is alleen toegestaan door bevestiging aan de aanwezige haakjes. Inprikken van
o.a punaises is niet toegestaan.
Het gebouw moet opgeruimd en schoon achtergelaten worden. Dat betekent dat tafels en stoelen schoon
behoren te zijn en dat de vloer aangeveegd/gedweild moet worden. Schoonmaakbenodigdheden zijn hiervoor
aanwezig.
Roken in het gebouw is niet toegestaan. Buiten kunt u op de aangewezen plek roken, sigaretten moeten
worden opgeruimd, zodat de De Korenbloem een schone en veilige speelplek blijft.
Wilt u bij het verlaten van het gebouw deuren en ramen sluiten.
Parkeren van auto’s op het speeltuinterrein is niet toegestaan. In overleg met de beheerder kunnen wel
afspraken gemaakt worden om van tevoren met de auto benodigde spullen af te leveren bij het gebouw.
Breng dit alstublieft ook onder de aandacht van uw gasten.
Reservering kan alleen persoonlijk. Het is verstandig om even telefonisch een afspraak te maken via 0318615293
De huursom bedraagt per dagdeel € 60,00 voor leden en € 100,00 voor niet-leden. Dit bedrag moet bij
reservering contant aan de beheerder worden betaald.
Afval dient u mee naar huis te nemen.
Het gebouw ligt in een woonwijk. Wij vragen u daarom rekening te houden met de omwonenden. Rijd rustig
door de straat, parkeer u auto veilig en voorkom overlast door harde muziek.

Hartelijk dank voor de huur van verenigingsgebouw De Korenschoof.
Datum ondertekening:
Reeds voldaan bedrag:

€
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