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Het verblijf is gebonden aan de omschrijving van het huishoudelijk reglement zoals hieronder
omschreven. Scouting Poeldijk behoudt zich het recht toe om zonder opgave van reden de huurder
de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien de huurder zich niet gedraagt volgens dit reglement.
1. Gebruik en zorg voor het gebouw en het buitenterrein zoals u dat voor uw eigen huis doet;
2. Het speelveld voor het clubgebouw is verboden voor auto’s;
3. Op het scoutingterrein is een kampvuurkuil aanwezig. Hierin mag een beheerst vuurtje gestookt
worden. Voor brandhout dient de huurder zelf te zorgen;
4. Aangezien het clubgebouw grenst aan een woonwijk mag geen geluidsoverlast veroorzaakt
worden. De muziek dient na 23.00 uur zachter te worden gezet. Geluid buiten dient te worden
beperkt;
5. In geval van schade aan het gebouw en/of vermissing of beschadiging van de inventaris
worden de ontstane kosten verrekend met de borgsom en eventueel extra doorbelast;
6. Het beschadigen van bomen en struiken, evenals graven in het speelveld is niet toegestaan;
7. Bij afwezigheid dienen alle ramen en deuren gesloten te zijn;
8. Voor vertrek dienen alle gebruikte lokalen en de gang goed geveegd en evt. gedweild te
worden. De douche, toiletruimten, wasbakken en keuken moet worden schoongemaakt en
gedweild. Alle tafels en stoelen terug op de daarvoor bestemde plaats in de berging;
9. Etensresten en ander afval dienen in de daarvoor bestemde rolcontainer te worden gedaan
bij het fietsenrek;
10. Bij verlies van de sleutel worden de kosten van € 15,- doorbelast;
11. De borg dient uiterlijk 4 weken van te voren betaald te zijn;
12. Leden van Scouting houden zich aan de wet en verwacht dit ook van de huurders.
Scouting Poeldijk kent geen gedoogbeleid op het gebruik van alcohol, drugs en roken.
Scouting Poeldijk hanteert daarom ook het NIX18 beleid.
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