De Springbok leefregels 2014


Het gebouw alleen gebruiken waarvoor het is gehuurd.



De sportzaal niet betreden met schoenen die ook buiten worden gebruikt en/of zwart afgevende zolen hebben. Het
betreden van de sportzaal altijd via de kleedkamers en de zogenaamde schone gang, dus niet via de centrale hal.



De gehuurde tijden zijn altijd inclusief opbouw, afbouw en schoonmaak.



Het gebouw achterlaten zoals het is aangetroffen dus veegschoon en alles wat is gebruikt weer opgeruimd o.a.
gebruikt servies afgewassen en afgedroogd wegzetten en gymspullen op de juiste plek terug zetten in de
bergruimte.



Muziek mag gedurende: maandag t/m donderdag
vrijdag en zaterdag
zondag



Geen overlast voor de omgeving veroorzaken bij het verlaten van het gebouw.



Niet roken in het gebouw en ook niet direct in de ingang.



Geen fietsen in het gebouw plaatsen.



Kennis nemen van de uitgangen, nooduitgangen en vluchtroutes.



Zelf drank e.d. meebrengen is NIET toegestaan. Deze moeten worden betrokken van De Springbok tegen
vastgestelde prijzen. Koffie en thee vallen hier ook onder. Om het verbruik te registreren liggen er voorgedrukte
formulieren achter de bar. Verkoopprijzen aan de consument worden door de huurder zelf vastgesteld.



Vaste huurders krijgen een sleutel met alarmchip Deze mogen niet worden gedupliceerd of aan derden worden
doorgegeven. (Incidentele huurders krijgen tijdelijk een sleutel voor de grote of kleine zaal). Aan de sleutel hangt
een chip waarmee het alarm kan worden in- en uitgeschakeld door deze voor het kastje te houden wat direct achter
de toegangsdeur is bevestigd.
LET OP: Er is nu één centrale entree voor beide zalen. Vóór het verlaten van het gebouw altijd eerst checken of er
nog andere gebruikers zijn alvorens het alarm in te schakelen en de toegangsdeur op slot te doen.



Reclame en/of propaganda kan alleen via het mededelingenbord buiten of binnen net achter de ingang of achter de
bar. Het is ten strengste verboden iets op de ramen, deuren of muren te plakken of te bevestigen zonder
goedkeuring van het bestuur.



Er mag niets blijvend worden toegevoegd of veranderd aan de eigendommen van het gebouw. Er mogen ook geen
wijzigingen worden aangebracht in de opstelling van de inventaris, tenzij dit voor vertrek weer wordt hersteld.
Hiervoor is vooraf de toestemming vereist van het bestuur.



Bij het verlaten altijd controleren of alles is opgeruimd en afgesloten. Controleer altijd bij het verlaten of de
NOODDEUREN goed zijn gesloten. Eventuele kosten van de alarmcentrale worden doorberekend



Geconstateerde gebreken, onregelmatigheden en/of beschadigingen gaarne doorgeven

- 09.00 t/m 00.00 uur
- 09.00 t/m 02.00 uur
- indien huur goedgekeurd is door het bestuur

Deze leefregels zijn een uittreksel van de huurvoorwaarden d.d. 14 oktober 2013.
Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis De Hoef op 14 oktober 2013

