V.07-2018
Reglement: ‘Gebruik Buurthuis ’t Heihöfke’
De volgens het huishoudelijk reglement geldende personen (hieronder verstaan wij de leden van
Buurtvereniging Graetheide; zie art. 8, pag. 2) kunnen ’t Heihöfke gebruiken en de huurder gaat
daarbij akkoord met onderstaande regels:
1.

Verhuur

De huurder is verantwoordelijk en dient gedurende de verhuurperiode aanwezig te zijn.
2.

Kosten

a.

Huur

De huurprijs van ’t Heihöfke bedraagt €125,- per dag. Hierbij is inbegrepen:





b.

gas, water en elektriciteit,
gebruik alle aanwezige apparatuur,
gebruik van glazen en porselein,
poetsen (Het buurthuis dient door de huurder na verhuur bezemschoon opgeleverd te
worden waarbij alle versieringen afgepakt en de bar gepoetst).

Drankverbruik

De kosten van de drank zijn tegen de dan geldende basisprijs zoals vermeld op de opnamestaat.
De gebruiker neemt samen met de beheerder (Bart de Grave) de voorraad vóór en na het gebruik op.
Buurtvereniging Graetheide beschikt over een drankvergunning voor uitsluitend zwakalcoholische
dranken. U dient als huurder gebruik te maken van het aanwezige assortiment aan dranken; het is
beslist niet toegestaan om eigen drank(en) te serveren!
Buiten bovenstaande punten zijn er geen verdere kosten, behalve bij:




3.

Vernieling van interieur,
breuk van glas en/of servies,
bijzondere vervuiling (Er wordt dan € 45 extra in rekening gebracht).

Betaling

Na opname van uw verbruik wordt u de factuur toegezonden. De daarop vermelde aanwijzingen
dient u bij betaling in acht te nemen.
4.

Algemene regels

a. Voorkom overlast van lawaai en muziek in de ‘late uurtjes’. Veroorzaak geen overlast voor onze
buren!
b.

Er geldt een algeheel rookverbod in ’t Heihöfke.
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c. Er is geen telefoonaansluiting in ’t Heihöfke. U dient er dus zelf voor te zorgen dat u bereikbaar
bent en bij calamiteiten hulpdiensten kunt inschakelen middels mobiel telefoonverkeer.
d.

Het maximum aantal personen is 50

e. De instellingen van de tapinstallatie mogen niet gewijzigd worden. Hierop staat een sanctie van
€50,00 & de restwaarde van het bier in het vat daar dat vernietigd moet worden.
f.

Bij het verlaten van ‘t Heihöfke rolluiken sluiten en alle geluid en licht uitschakelen.

g. Vuilnis dient door de huurder zelf afgevoerd te worden (beslist niet buiten zetten ivm
ongedierte).
h.

Vaatmachine inruimen en aanzetten.

i.

Meubilair opruimen

Bij onvoorziene gebeurtenissen waarbij kosten optreden beslist het bestuur van de Buurtvereniging
over de afhandeling. Algemeen: feest wordt er gevierd op eigen risico!

