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HUISREGELS VOOR HET HUREN VAN HET CLUBGEBOUW VAN 

TONEELVERENIGING DE SCHAKEL 
 
 
1. Het gebouw kan uitsluitend na overleg met het bestuur gehuurd worden voor feesten of 

vergaderingen, maar te allen tijde dient een lid van de vereniging hierbij aanwezig te zijn. 
 

2. Kosten zijn: € 85,00 per dag(deel) voor leden, en € 120,00 per dag(deel) voor niet-leden, vooraf te 
voldoen. Alleen in overleg met het bestuur kan anders afgesproken worden. 
 

3. Vooraf dient een borg ad €50,00 betaald te worden. Deze wordt na afloop terugbetaald, indien het 
gebouw volgens afspraak is achtergelaten. Door De Schakel te maken kosten van reparaties aan 
meubilair en/of apparatuur, schoonmaak of anderszins komen voor rekening van de huurder en 
worden met deze borg verrekend danwel in rekening gebracht. 
 

4. Breuk en beschadigingen aan het gebouw of van de aanwezige inventaris, inclusief geluid- en 
lichtapparatuur, zijn voor rekening van de huurder. 
 

5. Het (muziek)geluid dient in ieder geval na 22.00 uur sterk verminderd te worden in verband met 
geluidsoverlast voor de omgeving. Indien bij ingrijpen door de politie de geluidsapparatuur in 
beslag wordt genomen, is deze schade geheel voor rekening van de huurder. 
 

6. Het gebouw dient schoon en netjes achtergelaten te worden. Dit geldt tevens voor de eventueel 
gebruikte (keuken)apparatuur en glazen. 
 

7. Aanwezigheid/gebruik van een friteuse (frituren) is niet toegestaan in verband met de verzekering. 
 

8. Lege flessen en vuilnis dienen door de huurder verwijderd te worden. 
 

9. De verwarmingsthermostaat werkt op een tijdschakelaar (aanduiding klokje) en dient bij vertrek 
op deze stand te staan.  

 
 
Datum huur gebouw  : 
Huurder    : 
Aanwezig namens De Schakel : 
 
Datum: 
 
Gelezen en getekend    Getekend namens bestuur 
voor akkoord huurder:    De Schakel: 
 


