Huishoudelijk reglement
Scouting Poeldijk

Huishoudelijk reglement voor het huren van clubgebouw De Schakel (versie 2019-08)
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 clubgebouw te ontzeggen indien de huurder zich niet gedraagt volgens dit reglement.
1. Er wordt van de huurders verwacht dat zij zich gedragen ‘als een goed huisvader’ oftewel
netjes en zorgzaam omgaan met het clubgebouw, de inventaris en het buitenterrein;
2. Het speelveld voor het clubgebouw is verboden voor auto’s;
3. Op het scoutingterrein is een kampvuurkuil aanwezig. Hierin mag een beheerst vuurtje, ca. 75
cm, gestookt worden. Voor brandhout dient de huurder zelf te zorgen;
4. Omdat het clubgebouw grenst aan een woonwijk mag er geen geluidsoverlast veroorzaakt
worden. Geluid of 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, deuren en ook het toegangshek gesloten te zijn;
8. Na afloop van de huurperiode zorgt de huurder zelf voor schoonmaak, dus het clubgebouw
en buitenterrein moeten altijd weer schoon en opgeruimd opgeleverd worden.
Alle tafels en stoelen bevinden zich op de daarvoor bestemde plaats in de berging;
9. Etensresten en ander afval dienen in de daarvoor bestemde rolcontainer te worden gedaan;
10. Bij verlies van de sleutel en code(alarm)tag worden de kosten van € 30,- doorbelast;
11. Het huurbedrag inclusief de borg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huur betaald
te zijn;
12. Leden van Scouting houden zich aan de wet en Scouting Poeldijk verwacht dit ook van de
huurders. Scouting Poeldijk kent geen gedoogbeleid op het gebruik van alcohol, drugs en
roken. Scouting Poeldijk hanteert daarom het NIX18 beleid;
13. De huurder heeft kennis genomen van de informatie op de website en heeft kennisgenomen
van de Huurvoorwaarden en de Gedragscodes van Scouting Poeldijk.
Deze zijn ook als (papieren) naslagwerk beschikbaar in een order in het staflokaal.
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