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Het gehuurde wordt door huurder met de grootste zorg gebruikt. Alle
beschadigingen en/of vernielingen, veroorzaakt door welke oorzaak dan
ook, aangebracht en/of veroorzaakt in/aan het gebouw en/of terrein,
komen voor rekening van huurder.
De beheerder heeft te allen tijde het recht er op toe te zien dat het
gebouw en het terrein op normale wijze worden gebruikt. Voor
eventuele controle heeft de beheerder op normale tijden toegang tot
het gebouw en het terrein.
Er mogen geen spijkers in muren, deuren of enig ander houtwerk
worden geslagen.
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Het is niet toegestaan zich in ruimten te begeven en/of te verblijven, die
niet aan huurder zijn toegewezen.
Op de in het huurcontract vermelde einddatum en -tijd dienen het
gebouw en het terrein schoon opgeleverd te worden aan de beheerder.
Pannen, borden, mokken en bestek zijn aanwezig. Bij aanvang van de
huurperiode moet hiervoor worden getekend. Bij vertrek worden
eventuele beschadigingen en/of vermissingen aan de huurder in
rekening gebracht.
Gas, electriciteit, en water zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De verschuldigde bedragen worden berekend aan de hand van de
meterstanden en worden bij vertrek door de beheerder verrekend met
de voorafbetaalde waarborgsom van € 100,-
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Afval dient in plastic vuilniszakken te worden gedaan. Deze dienen deugdelijk dichtgemaakt te zijn, en in de container te zijn gedeponeerd Plastic
vuilniszakken , theedoeken en toiletpapier dient U zelf mee te nemen. Alle
vuilniszakken meer dan in de container kunnen, wordt € 10,- per 4 zakken
meer in rekening gebracht, voor het afvoeren hiervan.
Het speelveld naast het gebouw kan worden gebruikt voor sport en spel.
Voetballen is daar niet toegestaan, ook niet binnen het gebouw De
omringende beplanting mag niet worden betreden. Parkeren naast het
clubhuis en/of het speelterrein is niet toegestaan.
Er is een kampvuurkuil aanwezig. Voor het houden van een kampvuur is
vooraf toestemming van de beheerder nodig. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt toestemming wel of niet verleend.
Het niet nakomen van eerder genoemde regels kan tot gevolg hebben dat
de huur met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.
De Leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.
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Tegelijk met het terugzenden van het door de huurder ondertekende
huurcontract dient de eerste aanbetaling van 50% van de huurprijs te
worden overgemaakt op bank- of girorekening van verhuurster. Indien de
helft minder is dan € 80,00 dan dient € 80,00 te worden betaald.(zie
huurcontract).
Indien de aanbetaling niet plaats vindt binnen 14 dagen nadat door
verhuurder het huurcontract aan huurder is verstuurd, is verhuurder vrij
het gebouw aan een ander te verhuren.
2 weken voor de aanvang van de huurperiode moet het restant van de
huurprijs door verhuurster zijn ontvangen.(zie huurcontract).
De waarborgsom van €100,00 , moet uiterlijk 2 weken voor aankomst
overgemaakt zijn.(zie huurcontract)
Bij het vertrek van huurder wordt de waarborgsom verrekent , onder aftrek van de verschuldigde kosten voor gas, electriciteit, extra vuilnis, en
eventuele vermissingen en/of beschadigingen, is er meer dan €100,schade dan wordt dit in overleg met elkaar afgewikkeld.
Bij annulering binnen 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode is
de volledige huurprijs verschuldigd. De aanbetaling wordt nimmer
gerestitueerd.

N.B.
Waar in voorstaande tekst werd gesproken van huurder kan ook huurster
worden gelezen.
Met beheerder wordt ook diens plaatsvervang(st)er bedoeld.
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Tarieven

Uurtarief incl.energie min. 3 uur
Weekend verhuur:
Min.huur per nacht voor 20 pers.
Elke persoon meer dan 20,p.p.p.n.
Hele en Midweken:
Min.huur per nacht voor 20 pers.
Elke persoon meer dan 20,p.p.p.n.
Gas per m3
Electriciteit per Kwh
Multifuctionele geluidsinstallatie

€

25,00

€
€

90,00
4,50

€
85,00
€
4,25
€
0,70
€
0,30
€ 10.– per dag

Bij vermissingen en/of beschadigingen worden
onderstaande bedragen in rekening gebracht:
Sleutels van de Dillenburg
€
50,00
Bord
"
3,50
Mok
"
2,50
Pan
"
50,00
Koffiezetapparaat
"
250,00
Koffiekan
"
25,00
Broodmes
"
4,50
Vleesmes
"
4,50
Vleesvork
"
5,00
Aardappelschilmesje
"
1,50
Theelepeltje
"
0,50
Soeplepel
"
1,00
Vork
"
1,00
Mes
"
2,00
Opscheplepel
"
7,00
Sauslepel
"
7,00
Bakspaan
"
6,50
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ZIEKENHUIS en E.H.B.O.:
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POST
Op "De Dillenburg" wordt door de PTT geen post bezorgd. Wenst men post
te sturen naar deelnemers aan Uw aktiviteit dan dient dat "Poste
Restante", postkantoor in de Veste Delft te geschieden.
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