Huisregels / huurdersreglement Gemeenschapshuis De Bongerd Macharen d.d. 02-11-2021
1.

Voor aanvang van verhuur dient de huurder zich te melden bij de beheerder: Arie van Leur Hoogstraat 3
Macharen 06-84870756

2.

De beheerder brengt de huurder naar de Bongerd (en geeft, indien nodig, een rondleiding)

3.

In de gehele Bongerd geldt een rookverbod, ook geen peuken op de stoep.

4.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor de inkoop en de kwaliteit van drank, hapjes, zoutjes e.d. Door De
Bongerd worden deze niet verstrekt/verkocht. Er mag eventueel, in overleg met de beheerder, gebruik
worden gemaakt van de aanwezige koelkasten welke huishoudelijk schoon dienen te worden achtergelaten.

5.

Het gebruik van een friteuse is, vanwege brandgevaar, niet toegestaan.

6.

Na afloop dient de thermostaat van de verwarming teruggezet te worden naar 15 graden.

7.

De verhuur mag niet langer duren dan tot 1.30 uur

8.

De huurder dient er voor te zorgen dat de gasten geen herrie en hinder voor de buurtbewoners veroorzaken
bij het verlaten van de Bongerd.

9.

Er mag geen glaswerk meegenomen worden naar buiten.

10.

Lege flessen, verpakkingen e.d. dienen door de huurder meegenomen te worden.

11.

Het overige afval dient in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.

12.

De toilet-, keukenruimten en de bar dienen door de huurder huishoudelijk schoon te worden opgeleverd.

13.

Alle overige ruimten dienen door de huurder veegschoon opgeleverd te worden (ook de gymzaal indien van
toepassing)

14.

Het meubilair dient door de huurder schoongemaakt te worden en op de oorspronkelijke positie te worden
achtergelaten

15.

Het gebruikte serviesgoed dient afgewassen in de daarvoor bestemde kasten te worden achtergelaten.

16.

Indien de gymzaal word gehuurd dient er vooraf met de beheerder te worden overlegd welke materialen er
gebuikt worden.

17.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

18.

Aanwezige apparatuur mag alleen met toestemming van de beheerder gebruikt worden.

19.

Door de huurder aangerichte schade wordt bij de huurder in rekening gebracht

20.

Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij constatering
hiervan zijn wij verplicht de politie in te schakelen.

21.

Alle overige aanwijzingen van de beheerder of het bestuur dienen onverwijld te worden opgevolgd.

22.

Na afloop van de verhuur zal door de beheerder worden gecontroleerd of aan bovenstaande huisregels is
voldaan. Bij niet of onvoldoende nakomen van deze huisregels zal de borg worden ingehouden totdat er aan
de huisregels is voldaan.

23.

Geschillen over de uitleg of toepassing van bovenstaande huisregels worden voorgelegd aan het bestuur van
de Bongerd. In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur.

