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Huurvoorwaarden gebruik Clubhuis

 Algemeen
o
o
o
o
o
o

o

Verhuur van het clubhuis is uitsluitend aan leden en uitsluitend voor kleine feestjes
binnen gezinsverband.
Het verhuurde dient schoon en opgeruimd achtergelaten te worden.
Afval verzamelen en in daarvoor bestemde containers deponeren (containers staan
nabij kleedkamer 4).
Eventuele schade dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.
Bij gebruik van het clubhuis is betreden van de sportaccommodatie, door zowel de
huurder als de gasten van de huurder, niet toegestaan.
De persoon die als huurder wordt genoemd en als zodanig heeft getekend is
hoofdelijk verantwoordelijk en voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen
voortvloeiende uit de huurovereenkomst.
De huurder heeft kennis genomen van de bijlage “natuurbrandgevaarlijk gebied” en
zal zich houden aan de in de bijlage genoemde regels ter voorkoming van
natuurbrand.

 Parkeren
o
o
o

Maximaal één auto op terrein voor afgifte goederen.
Auto’s buiten het sportpark aan de weg parkeren.
Fietsen in de fietsenstalling (of omgeving bij grote aantallen).

 Ruimten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gebruik clubhuis tot uiterlijk 24.00 uur.
Roken in het gebouw is niet toegestaan.
Gebruik van een rookgenerator of vlammetjes (waxine lichtjes en/of kaarsen) is niet
toegestaan.
Geluidsoverlast is niet toegestaan (muziek, vuurwerk o.i.d.).
Frituren of andere professionele apparatuur is niet toegestaan.
Verkoop van dranken en etenswaren of andere commerciële activiteiten zijn niet
toegestaan.
Gebruik van niet geïmpregneerde versieringen is niet toegestaan, na afloop dienen
de geïmpregneerde versieringen direct te worden verwijderd.
Plakken/vastmaken aan lampen en leidingen is niet toegestaan. De aangebrachte
bevestigingsogen gebruiken.
Gebruik microfooninstallatie in overleg met verhuurder.
Indien het clubhuis niet schoon/vuil vrij en opgeruimd wordt achtergelaten kan de
verhuurder de kosten voor schoonmaak bij de huurder in rekening brengen.
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Huurvoorwaarden gebruik sportaccommodatie

 Algemeen
o
o
o
o
o

o

Geniet van deze schitterende sportaccommodatie.
VEILIGHEID GAAT VOOR ALLES.
Het verhuurde dient in dezelfde staat te worden teruggegeven waarin het ontvangen
is.
Eventuele schade dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.
Alle personen die als huurder worden genoemd en als zodanig hebben getekend zijn
ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen
voortvloeiende uit de huurovereenkomst.
De huurder heeft kennis genomen van de bijlage “natuurbrandgevaarlijk gebied” en
zal zich houden aan de in de bijlage genoemde regels ter voorkoming van
natuurbrand.

 Parkeren
o
o
o

Maximaal één auto op terrein voor afgifte goederen
Auto’s buiten het sportpark aan de weg parkeren
Fietsen in de fietsenstalling (of omgeving bij grote aantallen)

 Baan specifiek
o
o
o
o
o

Goedkeuring van gebruik van de baan door gemeente Harderwijk.
Op het middenveld kunt u ook andere sportieve activiteiten organiseren .
Zie ook “voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties`.
Afval verzamelen en in container deponeren(deze bevinden zich nabij kleedkamer 4).
Muziek gepaste sterkte.

 Atletiek Materiaal
o
o
o
o

Te gebruiken materiaal tijdig reserveren bij verhuurder.
Klein materiaal natellen na gebruik: discus, ballen, stokken .
Afdekken hoogspring kussens (ook bij regenbui!!).
NIET op hoogspring kussens “spelen“: alleen bestemd voor wedstrijd.
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