Huisregels dorpshuis De Slenk, Stichting Tot Exploitatie Parochiehuis
Het bespreken van de zaal
v Het bespreken van de zaal vindt plaats via de beheerder, beheer@dorpshuisdeslenk.nl
v Overleg bij het bespreken van de zaal wat de bedoeling is, zodat de zaal naar wens kan worden ingericht.
v De openingstijden zijn in overleg met de beheerder; in principe zijn we open wanneer er gasten zijn.
v Vaste gasten hebben een huur- en gebruiksovereenkomst, waarin alle afspraken over huur en gebruik
worden vastgelegd.
v De huurvergoeding ligt vast in de standaardtarievenlijst (zie lijst op website). In bijzondere situaties kan er
afgeweken worden van deze lijst. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur.
v Onderhuur is niet mogelijk.
Annulering
v De gasten dienen bij annulering van een zaal dit minstens 48 uur van tevoren te melden aan de beheerder.
Bij in gebreke blijven hiervan is men zaalhuur verschuldigd aan de stichting.
v Bij vaste huur dient de beheerder een annulering 14 dagen van tevoren te melden aan de desbetreffende
gasten.
Schade
v Juist gebruik van apparatuur, meubilair en stoffering voorkomt schade; de beheerder geeft u uitleg.
v Mocht er onverhoopt schade door gebruik optreden dan wordt dit door de gasten aan de beheerder
gemeld. De zaal wordt van tevoren door de beheerder gecontroleerd. Eventueel aanwezige schade wordt
aan de gasten gemeld.
v Mocht er na afloop door de beheerder nieuwe schade worden geconstateerd, dan meldt de beheerder dit
direct maar in ieder geval binnen 48 uur aan de desbetreffende gasten.
v Gasten worden in de gelegenheid gesteld de schade te verhelpen c.q. te vergoeden.
Consumpties
v Het nuttigen van eigen meegebrachte dranken is niet toegestaan, mits anders afgesproken;
koekjes, gebak of hapjes worden in principe door de gasten zelf verzorgd.
v De dranken hebben een vaste prijs welke duidelijk vermeld staat; 1.30 voor koffie, thee en frisdrank; 1.70
voor bier, wijn en de borrel. Bij bijzondere gelegenheden zoals Carnaval en Red House Rock 2.00 €.
v Er wordt géén alcohol geschonken aan gasten beneden de 18 jaar!
v Consumpties worden direct afgerekend bij de aanwezige barvrijwilliger. Koffie en thee kan ook getapt
worden in de koffiemachine; er kan betaald worden met gepast contant geld of met speciale munten, die bij
de beheerder gekocht worden.
Inrichting en schoonmaak
v De beheerder richt in principe de ruimten in voor gebruik. De beheerders houden het gebouw schoon.
v Bij intensief gebruik wordt er van de gasten verwacht dat ze de ruimte bezemschoon opleveren.
v Voor gebruik van de keuken en de vaatwasser wordt 50 euro in rekening gebracht.
v In principe wordt afval zo veel mogelijk gescheiden afgevoerd; in de achtertuin staat een container, die
gebruikt kan worden voor restafval.
Algemene bepalingen
v De wettelijke verordeningen en bepalingen wat betreft Roken (niet toegestaan in het Dorpshuis, maar
achter in de tuin), Alcohol (niet schenken onder de 18) en Veiligheid (o.a. de nooduitgangen altijd
vrijhouden) dienen door de gasten te worden nageleefd.
v De APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, van de Gemeente Berg en Dal dient te worden nageleefd, o.a.
maximaal aantal aanwezige personen, sluitingstijd, 01.00 uur.
v Dorpshuis De Slenk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van onbeheerd achtergelaten
goederen of aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel van gasten tijdens de verhuurperiode.
v Dorpshuis De Slenk is van en voor de bewoners van de Horst en heeft buren! De gasten dienen ervoor te
waken dat er geen overlast bezorgd wordt aan de direct omwonenden.
Wij wensen u veel plezier in ons Dorpshuis!
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