SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
HUREN VAN DE ZAAL
Het huren van de zaal voor kinderfeestjes is uitsluitend voor leden in het weekend (tot
uiterlijk 19:00 uur) mogelijk, en soms ook door de week. Voor vergaderingen en clubs is
het mogelijk de zaal ’s avonds te huren. Of de zaal vrij is kunt u zien op onze website
www.svmaredijk.nl
onder
‘Zaalverhuur’.
De
zaal
kunt
u
per e-mail
ledenmaredijk@gmail.com bespreken.
Prijs en afspraken:
De zaal wordt voor feestjes uitsluitend verhuurd aan leden van de speeltuinvereniging.
De borg is € 100,- en de zaalhuur bedraagt daarnaast:
 € 60,- (tot 30 personen = alle kinderen + volwassenen),
 € 90,- (30 tot 60 personen) of
 € 120,- (60 tot 90 personen).
Het werkelijke aantal aanwezigen telt en er wordt gecontroleerd! Het totaalbedrag dient
u vooraf te voldoen, via de rekeningnummer: NL52 INGB 0000 274564. Zolang er niet
betaald is, behoudt de vereniging zich het recht voor om afspraken af te zeggen!
U mag/moet uw eigen drankjes en hapjes verzorgen. De vereniging kan ook bemiddelen
bij het regelen van een (betaalde) barkeeper en/of drankjes/thee & koffie.
De entree voor de speeltuin is bij de zaalhuur inbegrepen. Let op: u huurt de zaal, niet
de hele speeltuin. Zolang u aanwezig bent in de speeltuin dient het hek open te
zijn; alle kinderen die willen komen spelen hebben gewoon toegang tot de
speeltuin (omgekeerd, als u binnen bezig bent is het verstandig het hek te sluiten!).
Sleutel:
Over het afhalen van de sleutel en het eventueel eerder beschikbaar zijn van de zaal
worden per geval afspraken gemaakt. Vaak krijgt u een week van tevoren een e-mail.
De sleutel moet direct na afloop van het feest worden ingeleverd op het adres waar het
opgehaald is, bij geen gehoor in de brievenbus.
Voorwaarden:
 Muziek: er is een stereo-installatie aanwezig. Het meenemen van eigen
apparatuur is niet toegestaan
 Geluid: De zaal ligt midden in een woonwijk en is niet speciaal geïsoleerd. Het
volume dient dan ook zodanig te zijn dat het buiten (met name op de Maredijk)
niet of nauwelijks hoorbaar is. Let vooral op dat de deur en de klapluikjes boven
de ramen dicht blijven! Als er, binnen of buiten, door u of uw gasten te veel geluid
wordt geproduceerd behoudt de vereniging zich het recht voor het feest direct te
beëindigen en de zaal te (laten) ontruimen en/of een deel van de borg in te
houden!
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 Opruimen: als u meubilair van de speeltuin gebruikt, dient u dit terug te zetten
zoals u het hebt aangetroffen.
 Schoonmaken: toiletgroep, keuken en bar moeten goed schoongemaakt worden,
de zaal moet veegschoon worden opgeleverd. Gebruikt serviesgoed afwassen,
afdrogen en opruimen.
 Versieren: U mag de zaal natuurlijk zo vrolijk versieren als u zelf wilt, alleen
zonder gebruik te maken van plakband, schroeven, spijkers, punaises of andere
blijvende hulpmiddelen (er zitten her en der voldoende hoeken en haakjes!).
 Meubilair: er zijn ruim voldoende klapstoelen en klaptafels beschikbaar. Deze
mogen alleen binnen gebruikt worden.
 Nooddeur: achter in de zaal is een nooddeur. Deze deur kan van buiten niet
geopend worden, van binnen kan hij niet op slot worden gedraaid.
 Terras: het terras achter het gebouw (bereikbaar via de nooddeur) is bedoeld
voor feestjes. Geen glas op het terras!! Alcohol is buiten nooit toegestaan tijdens
de openingstijden van de speeltuin. En bij overlast grijpen wij altijd in!
 Roken: het is op last van overheidswetgeving NIET TOEGESTAAN om in de
zaal of in de naast-aanliggende binnenruimtes te roken.
Het bestuur behoudt zich het recht voor (een deel van) de borgsom in te houden als
blijkt dat huurder zich niet aan bovenstaande gebruiksvoorwaarden heeft gehouden.
Naast de door ons gemaakte kosten voor schoonmaak of om één en ander te herstellen
kan een extra bedrag in mindering worden gebracht op de borg. Bij beschadiging of
vermissing van inventaris kan de gehele borg worden ingehouden.
Gebruik van de speeltuin:
De speeltuin zelf wordt niet als zodanig verhuurd.
Wanneer er geen portier aanwezig is, mag u overdag (bij voldoende daglicht, maar
uiterlijk tot 19:00 uur) gebruik maken van de speeltuin onder de volgende voorwaarden:
 U bent of wordt lid van de speeltuinvereniging. Voor niet-leden betaalt u € 0,50
entree per kind (te voldoen bij het afhalen van de sleutel).
 Er is altijd tenminste één volwassene belast met het toezicht in de speeltuin
 De speeltuin is beschikbaar voor alle kinderen die er willen spelen; als er
kinderen in de speeltuin spelen is het hek open.
 Het meenemen van alcoholhoudende dranken naar buiten is nooit toegestaan
tijdens de openingstijden van de speeltuin. Geen glas op het terras! Plastic
bekertjes mogen gebruikt worden voor koffie, thee en fris.
 Na gebruik de speeltuin opruimen (bekertjes, papiertjes in de afvalbak, zandbak
weer afdekken, tuinmeubilair weer bij het clubgebouw).
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