Schultegroep Scouting Diever
Hezenes 1
Diever
Geachte huurder,
Voor de verhuur van ons clubhuis hebben wij de onderstaande regels i.o.m de gemeente en omwonenden opgesteld:
Het clubhuis wordt verhuurd aan scouting groepen en groepen van kinderen tot 12 jaar met voldoende volwassen begeleiding met name
in de schoolvakantie periodes.
Prijzen:
Ingaande oktober 2012 bedraagt de huur € 30,- per dag plus € 3,- per persoon per nacht met een minimum van 10 personen.
Een weekend, vanaf zaterdag 14.00 uur € 45,- plus € 3,- per persoon per nacht.
Bij vragen wij een waarborgsom van € 50,- Deze dient bij het verkrijgen van de sleutel, voldaan te worden bij de locatiebeheerder, en wordt na aftrek van eventuele schade, terug betaald bij inlevering van de sleutel.
Reserveren:
U kunt reserveren door de helft van de huur over te maken binnen 14 dagen op rekeningnummer NL78RABO0313753784,
Stichting Scouting Diever, o.v.v. “verhuur clubhuis”, naam groep en de huurdatum.
Het ingevulde vragenformulier zo snel als mogelijk retour te sturen.
Pas na ontvangst van de helft van de huurprijs en het vragen formulier wordt de wordt de reservering geplaatst.
Bij gemeenteverordening is het niet toegestaan:
* Op het terrein te kamperen of open- of kampvuren te stoken (ook niet in tonnen e.d)
* Grote hoeveelheden licht brandbaar materiaal in de open haard te verstoken (dit i.v.m. bosbrandgevaar via de schoorsteen).
Voorts gelden de volgende gemeentelijke bepalingen:
* Naast de open haard dient tijdens het stoken altijd een emmer zand te staan.
* Tijdens openluchtvoorstellingen in het theater naast het clubhuis dient het in en om het clubhuis stil te zijn.
Deze speeldata staan of worden vermeld op een poster in het clubgebouw.
* In verband met het naast ons gelegen kampeerterrein en hotel dient het ‘s avonds om 23.00 uur stil te zijn.
* Tijdens het overnachten moet er altijd iemand beneden slapen.
t.a.v. de Camping:
* Het is NIET toegestaan zich op de naastgelegen camping te begeven.
* Het is dus NIET toegestaan om gebruik te maken van de sanitairgelegenheden op de naastgelegen camping.
t.a.v. het Openluchttheater
* Het is niet toegestaan om het Openlucht theater buiten de voorstellingen te betreden.
t.a.v. de Omgeving
* I.v.m. geluidsoverlast is het niet toegestaan om audioapparatuur zo hard aan te hebben staan dat dit geluid buiten het clubhuis
waarneembaar is.
m.b.t het Hordehol:
Het balkon is uitsluitend bedoeld als nooduitgang. In alle andere gevallen is het gebruik van het balkon VERBODEN.
‘s Avonds moet de ladder tegen het balkon geplaatst worden als vluchtweg. Bij vertrek deze weer binnen plaatsen.
Clubhuis en terrein moeten na afloop van de verhuurtermijn netjes achter gelaten worden. Lichten uit, kranen, ramen en
deuren goed sluiten. Bij vorst waterleiding aftappen (in de douche). Kachel op laag of zomers uit. De ijskast leeg en uit met de deur open.
Eventuele schade, door de huurder veroorzaakt, dient aan de beheerder gemeld te worden. De huurder is hiervoor aansprakelijk.
Wilt u verder alstublieft etenswaar goed afgesloten opruimen en geen afval onverpakt in de grijze container gooien!
Vuilnis wat niet meer in de grijze container past, dient u zelf mee terug te nemen. Dit voorkomt veel ongedierte !!!
Wanneer er spraken is van overlast of het verstoren van de openbare orde houdt scouting Diever zich het recht voor om het huurcontract
eenzijdig te verbreken en indien nodig zal er ontruiming volgen.
Wanneer u akkoord gaat met bovenstaande algemene regels, wilt u dan het bijgesloten blad, ingevuld en ondertekend,
aan ons retour zenden?
Wij wensen u een prettig verblijf in ons clubhuis toe.
Namens scouting Diever,
de locatiebeheerders
verhuur@schultegroep.nl
postadres Scouting Diever
p/a
Broekemastraat 23
7981 DE Diever
tel. 0521 – 592101 / 0622797666

SCOUTING DIEVER Schultegroep
t.a.v. de locatie beheerders clubgebouwen
p/a Broekemastraat 23
7981 DE Diever

verhuur@schultegroep.nl

(naam groep )
.............................................................................
gaan akkoord het de huurregels van Stichting Scouting Diever.
Huurperiode is van ................................... tot en met ...........................................
en komen met ...................... kinderen en ................ begeleiders.
Namen / leeftijd deelnemers:

Leeftijd

Naam:

Plaats: .........................

Datum: ............................

Naam contactpersoon: ........................................................
Adres: ........................................................ email: ….............................
PC / Woonplaats: ................

.............................................................

Tel. nummer: ..................- .............................gsm nr: 06. ….......................
Handtekening: .............................................................

