
Huisregels verhuur groepshuis “De Clan”

Beste huurder,

Welkom in ons groepshuis “De Clan”. Wij wensen jullie hier een prettig verblijf en een fijn kamp. Om
ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, hebben wij enkele huisregels opgesteld waaraan wij verwachten dat
jullie je houden.

Algemeen

 Het groepshuis ligt in een woonwijk. Het is niet toegestaan overlast te veroorzaken naar omwonenden.

 Na de verhuur draaien wij in het groepshuis onze scoutingopkomsten. Behandel het groepshuis en haar
inventaris met respect en laat alles heel.

 De verhuurtermijn start op een zaterdag om 14:00 uur. Er wordt één sleutel uitgereikt door een
vertegenwoordiger van stichting Buitendijk. De inventarisatielijst wordt nagelopen en getekend. De
meterstandenlijst wordt ingevuld en getekend. Een telefoonnummer voor calamiteiten tijdens de
verhuurperiode wordt uitgewisseld.

 De verhuurtermijn eindigt op een zaterdag tegen 11:00 uur. Het groepshuis dient dan leeg, schoon en in
goede staat aan ons opgeleverd te worden. De inventarisatielijst wordt nagelopen en getekend. De
meterstandenlijst wordt ingevuld en getekend. De sleutel wordt weer ingeleverd.

 Tijdens de verhuurperiode wordt het inbraakalarm buiten werking gesteld. U dient bij afwezigheid de ramen
goed te sluiten en de buitendeuren goed op slot te doen.

 In het groepshuis mag niet gerookt worden. De rook- en hittemelders zijn doorgeschakeld naar de
alarmcentrale. De kosten voor een alarmopvolging worden doorberekend.

 De telefoon werkt op munten.

 Het groepshuis is voorzien van een draadloze internetverbinding waar u gebruik van mag maken.

Gebruik ruimten

 Tijdens de verhuur mag gebruik gemaakt worden van de volgende ruimten: Welpenlokaal, Kabouterlokaal,
Beverlokaal, hal, toiletten/douches en de keuken.

 Tijdens de verhuur mag geen gebruik gemaakt worden van de overige ruimten: leidinglokaal (Jail, deze
wordt afgesloten), diverse kasten, bergruimten, vliering en de meterkast.

 In de keuken mogen om veiligheidsredenen geen kinderen onbegeleid komen.

 Let op bij het verplaatsen van goederen en inventaris dat de linoleum / polyester vloerafwerking niet
beschadigd. Dus niet slepen maar tillen.

 Tussen 8:00uur ’s ochtends en 22:00uur ’s avonds mag in het groepshuis muziek gemaakt worden, zij het op
een gematigd volume. Ramen en deuren dienen als er muziek gemaakt wordt gesloten te blijven. Tussen
22:00uur en 8:00uur dient de nachtrust van de buren gerespecteerd te worden en het stil te zijn.

 Aan het eind van de verhuurtermijn dient alle inventaris weer te staan in de ruimten waar zij bij aanvang
van de verhuur stonden.

Rond het groepshuis

 Op het terrein rond het groepshuis mag geen muziek gemaakt worden.

 Het is niet toegestaan het afdak van het materiaalhok of het dak van het groepshuis te betreden.

 Het stoken van een kampvuur is slechts toegestaan na toestemming en op aanwijzingen van de
vertegenwoordiger van Stichting Buitendijk. Voor dit doel wordt een vuurbak ter beschikking gesteld.
Grondvuren zijn niet toegestaan.

Deze huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de huurovereenkomst. Het niet naleven van deze regels kan
leiden tot een doorberekening van herstelkosten, of in het ergste geval onmiddellijke verwijdering uit het
groepshuis. In dit geval vindt er geen restitutie van de huursom plaats.


