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HUUR REGLEMENT 
1) 

De huurder maakt gebruik van de ruimte op de afgesproken tijd van de huurovereenkomst. 

2) 

De huurder huurt de grote zaal en keuken in het gebouw en niet de speeltuin. De speeltuin zal vrij toegankelijk 

moeten blijven voor mensen uit de buurt.  

3) 

De huurder krijgt de sleutel van de sloten van de speeltoestellen, maar draagt hiervoor wel eigen 

verantwoordelijkheid. De losgekoppelde toestellen dienen om 21:00 uur weer met dezelfde manier en juiste slot 

vast gezet te worden. 

4) 

De huurder draagt er zorg voor dat de gehuurde ruimte schoon wordt achter gelaten. Dit betekent de vloer vegen, 

eventueel dweilen bij vlekken, de keuken op te ruimen en de keukenvloer dweilen, tafels schoonmaken en zowel de 

tafels als de stoelen op de juiste plaats terug zetten. De gebruikte koelkasten dienen na afloop schoon en leeg 

gemaakt te worden. Tevens dient de huurder buiten eventuele sigarettenpeuken en ander afval op te ruimen. Indien 

de huurder de ruimte niet schoon achterlaat, zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen, 

minimaal € 15,-. 

5) 

De verzegelde brandslang mag niet gebruikt worden, mits in noodsituaties, anders wordt € 25,- in  rekening 

gebracht. 

6) 

Het is verboden levende muziek ten gehore te brengen en/of muziek zo hard te zetten dat de omwonende er last 

van hebben, bij overtreding kan de verhuurder per direct de ruimte sluiten zonder teruggaaf van huurprijs en 

waarborgsom. 

7) 

Het is ten strengste verboden om binnen te roken, bij overtreding kan de verhuurder de ruimte per direct sluiten 

zonder teruggaaf van huurprijs en waarborgsom. 

8) 

Het is verboden confetti te gebruiken in verband met kleurschade aan de vloer. 

9) 

De door de huurder onder te brengen materialen e.d. geschiedt geheel op eigen risico en de daarvoor aangewezen 

plek. 
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10) 

Schade veroorzaakt door huurder en/of personen die zich tijdens de huurperiode bevinden in de beschikbare ruimte, 

dient gemeld te worden bij de verhuurder en de kosten zullen in rekening worden gebracht. 

11) 

Bij het verlaten van het gehuurde dient de huurder zijn vuilniszakken mee te nemen. Gebeurt dit niet dan is de 

verhuurder genoodzaakt € 30,- in rekening te brengen. 

12) 

Vanaf 22:00 uur dient het in de speeltuin buiten stil te zijn. Dus geen spelende kinderen en geen hard gepraat in 

verband met buurtoverlast. In het algemeen kan men bij geluidsoverlast verwijderd worden, zonder restant van het 

betaalde huurbedrag en de betaalde borg. Als de speeltuinvereniging hiervoor een boete krijgt (€ 800,-) wordt deze 

eveneens bij de huurder in rekening gebracht. Bij misbruik vanvan het pand of overlast, mag de huurder en de op dat 

moment aanwezige personen de speeltuin een volgende keer niet meer huren. 

13) 

De ruimte is tot uiterlijk 21:30 uur te huur en om 22:00  uur zal de ruimte schoon afgesloten moeten zijn. 

14) 

De huurder gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en zal daarvoor hieronder tekenen: 

 

De huurder: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 


