
 

 

Voorwaarden voor huren van clubgebouw De Schakel (versie 2019-08) 

  
1. De huurder ontvangt van de verhuurder een factuur voorafgaand aan het verhuur. 

2. De huurder betaalt het verschuldigde bedrag inclusief de borg aan de verhuurder. De borg 

bedraagt € 150,- en wordt, indien er geen schade of gebreken zijn en het inleveren van de sleutel 

en alarmtag, volledig terug gestort. 

3. De factuur moet voorafgaand aan het verhuur betaald worden en daarna is de reservering 

definitief. Betaling op rekeningnummer NL09 RABO 01557.92.466 t.n.v. Stichting de Schakel o.v.v. 

huurperiode en groepsnaam.  

4. De huurder neemt voor aanvang van de huurperiode contact op met de sleutelbeheerder om 

een afspraak te maken voor de sleuteloverdracht en een rondleiding door het gebouw. 

5. Tijdens de huurperiode blijft het clubgebouw voor de reguliere scouting opkomsten van 

Scouting Poeldijk toegankelijk voor de leden en het kader van Scouting Poeldijk. 

De reguliere opkomsten van Scouting Poeldijk zijn op vrijdagavond van 18:45 tot 22:00 uur en 

zaterdagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur. Huurders kunnen dan geen gebruik maken van het 

gebouw. Eventuele aanwezige logeerspullen moeten dan even worden opgeruimd in de 

daarvoor beschikbaar gestelde ruimte. 

6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het clubgebouw en terrein, 

veroorzaakt door huurder zelf of door zijn deelnemers, tenzij hem geen schuld of nalatigheid is te 

verwijten. 

7. Wanneer de huurder minder dan één maand voor de aanvang van de huurperiode de 

overeenkomst opzegt, is de volledige huurprijs aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal 

uitsluitend worden gerestitueerd indien voor de betreffende periode een andere huurder is 

gevonden.  

8. Tijdens het verhuur kan er gebruik gemaakt worden van: 

-  de drie (spel)lokalen en in overleg eventueel ook van een van de andere lokalen; 

-  de keuken met gebruik van de aanwezige voorzieningen en keukengerei; 

-  sanitaire ruimte met toiletten, doucheruimte en invalide toilet-douche-wastafel ruimte; 

-  het staflokaal met o.a. bediening van de verlichting en verwarming; 

-  toegang tot de berging voor het gebruik van tafels, stoelen en banken; 

-  gebruik van elektra, water, gas, verwarming en wifi; 

-  het buitenterrein inclusief kampvuurkuil. 

9. Na afloop van de huurperiode zorgt de huurder zelf voor schoonmaak, dus  het clubgebouw en 

het buitenterrein moeten altijd weer schoon en opgeruimd opgeleverd worden. 

10. De huurder heeft kennis genomen van de informatie op de website en kennisgenomen van het 

Huishoudelijk Reglement en de Gedragscodes van Scouting Poeldijk. 

Deze zijn ook als (papieren) naslagwerk beschikbaar in een order in het staflokaal. 
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