Speeltuin Badhoevedorp – Huurovereenkomst “De Toverbal”
Wij wijzen u op de volgende voorwaarden die van toepassing zijn op de huur van de grote zaal in
de Toverbal.
1. Huur betreft de grote zaal van de Toverbal, met recht van gebruik van het terras, de keuken en
toiletten tussen 10.30 en 18.30 op de dag van verhuur.
2. De huurprijs dient vooraf te zijn voldaan. Restitutie is niet mogelijk, tenzij het gehuurde alsnog
verhuurd kan worden.
3. Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aangegeven bestemming, als goed huisvader
gebruiken.
4. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat noch hij, noch zijn gasten, overlast aan
gebruikers van de naburige percelen en overige gebruikers van de speeltuin zal/zullen
aandoen.
5. Het is huurder niet toegestaan huisdieren in het gehuurde of de speeltuin toe te laten.
6. Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.
7. Het gebruik beperkt zich uitsluitend tot het gehuurde omdat het speeltuinterrein altijd voor alle
leden toegankelijk is en blijft.
8. Huurder is verplicht om na afloop van het gebruik van het gehuurde eventueel huisvuil zelf mee
te nemen en af te voeren.
9. Huurder is verplicht om na afloop het gehuurde bezemschoon achter te laten.
10. Huurder is verplicht om eventuele schade aan gebouw en inventaris na afloop te melden en te
vergoeden.
11. Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde voor verkoopdoeleinden te gebruiken. Het
gebruik dient zich te beperken tot kinderpartijtjes, familiefeesten, voor het geven van cursussen
of het houden van vergaderingen.
12. Het is niet toegestaan de TL-buizen los te draaien of anderszins (tijdelijk) onklaar te maken.
13. Het schoonmaak logboek hangt in de keuken voor eventuele op- en aanmerkingen.
In het gebouw is het volgende aanwezig





koffiezetapparaat
waterkoker
meubilair
tafelvoetbalspel






grote ijskast
vriesvak of vriezer
magnetron
elektrisch kookplaatje






schalen
flessenopener
afwasmiddel
theedoek / keukendoek /
dweiltje

U dient zelf mee te nemen






borden
blikopener
lucifers
vuilniszakken
bestek

U kunt een week voor de huur een afspraak maken met Evert Jongeneelen voor het ophalen van
de sleutel, tel. 06-38452045.
Na afloop dient u de sleutel via de brievenbus (Dellaertlaan 64, 1171 HH Badhoevedorp) te
retourneren.
Voor akkoord huurder:

datum ondertekening:

Datum verhuur:

