VOORWAARDEN voor het gebruik van de zaal / speeltuin:
Het gehuurde mag uitsluitend voor verjaardagen voor kinderen t/m 12 jaar,
kraamfeesten of familiebijeenkomsten. Het is niet mogelijk te huren voor “feesten en
partijen”.
Het gebruik van het clubgebouw en spelen in de speeltuin is op eigen risico.
Het speeltuinbestuur en de vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen,
vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of eigendommen van
de gebruiker. Gebruiker verplicht zich de ruimte achter te laten in de staat zoals deze
bij aanvang van het gebruik is aangetroffen. In het clubgebouw van de speeltuin is
(afhankelijk van de geldende coronamaatregelen) plek voor ca 30-35 volwassenen.
Gebruiker is aansprakelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade aan het
clubgebouw en de speeltuin en de daarin aanwezige inventaris en apparatuur.
Eventuele schade wordt gemeld aan de aanwezige vrijwilliger van speeltuin
Oosterkwartier. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de schade worden de kosten
verhaald op de huurder/gebruiker.
Gebruiker kan uitsluitend vanaf aanvangstijd naar binnen om in te richten.
Zomer 10.30 uur -14.45 uur. Winter 13-17 uur. Na afloop dienen de huurders de
tafels schoon te maken en binnenruimte en terras veegschoon achter te laten.
Gebruiker mag kosteloos gebruik maken van het aanwezige serviesgoed (borden,
schotels, glazen, mokken, bekers) en bestek. Bij breuk zal een vergoeding in
rekening gebracht worden. Voorzichtig met glaswerk op het terras i.v.m. de veiligheid
van de kinderen.
Gebruiker mag kosteloos gebruik maken van de aanwezige geluidapparatuur. Een
aansluitkabel voor uw telefoon/ tablet is aanwezig.
Roken is in het hele gebouw en op het terras niet toegestaan. Het gebruik van
open vuur, brandende kaarsen, vuurwerk (inclusief sterretjes) is verboden.
Barbecue niet toegestaan.
Huisdieren zijn verboden in het gebouw en speeltuin. Hulphonden uitgezonderd.
De gebruiker zal verder de huisregels van de speeltuin naleven. De huisregels zijn
vermeld op de website en zijn zichtbaar opgehangen in de entree van het
clubgebouw en op het notitiebord in de speeltuin.
Annuleringen dienen te worden gemeld bij het secretariaat van de speeltuin,
bereikbaar via: infooosterkwartier@gmail.com Bij annulering van de overeenkomst
gelden de volgende annuleringskosten: binnen 1 maand voor aanvang huur 50 %
van de huursom.
De huur kan ook namens de speeltuin geannuleerd worden, indien geen
vrijwilliger beschikbaar is voor de uitvoering of in geval dat de
coronamaatregels verscherpt worden. Het reeds betaalde huurbedrag €110,wordt dan teruggestort. Abonnementskosten €20,- worden niet terugbetaald, zo
blijven de kinderen lid van de speeltuinvereniging.

