Gebruikersvoorwaarden
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Daar waar in deze voorwaarden en bepalingen gesproken wordt over de accommodatie of
het dorpshuis worden hieronder de gymzaal en alle ruimtes van het dorpshuis begrepen.
Het is de huurder/bezoeker niet toegestaan het dorpshuis te betreden indien zij geen ruimte
hebben gehuurd. Ook is het de huurder/bezoeker niet toegestaan ruimtes te betreden die
zij niet hebben gehuurd.
Het is de gebruiker niet toegestaan entree te heffen zonder toestemming van het bestuur.
Apparatuur van het dorpshuis mag met toestemming van het bestuur door de huurder
gebruikt worden.
Indien de gebruiker ten behoeve van het houden van evenementen, uitvoeringen e.d. het
dorpshuis of een gedeelte daarvan voor meer uren wenst te gebruiken dient hiervoor, ruim
van te voren, contact te worden opgenomen met de voorzitter van het bestuur.
Het gebruik maken van bergruimte is alleen mogelijk als men ook gebruiker is van het
Dorpshuis. Voor materialen die opgeslagen zijn in het dorpshuis en die eigendom zijn van
de gebruiker/huurder kan bij schade het bestuur van dorpshuis Den Ham niet aansprakelijk
worden gesteld. Deze materialen zijn ook niet verzekerd door het dorpshuis.
Door de huurder/bezoeker aangerichte schade wordt bij de huurder/ bezoeker in rekening
gebracht.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke
eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker.
Het zelf meenemen van etenswaren of dranken is niet toegestaan.
De regels gesteld bij of namens de Drank- en Horecawetgeving worden door het bestuur
nageleefd en gehandhaafd.
De verwarming- en geluidsinstallatie mogen alleen bediend worden door het bestuur. Bij
voorstellingen kan in overleg met het bestuur overeengekomen worden dat bediening van
de installatie door de huurder zelf zal worden geregeld. Klachten met betrekking tot deze
installaties moeten aan het bestuur worden gemeld.
Gebruikers worden geacht de gebruikte ruimtes in goede orde te gebruiken en netjes
achter te laten. Geregelde schoonmaak van de ruimtes worden centraal geregeld.
Het gebouw is toegankelijk met een beperkt aantal geregistreerde sleutels. Er is een
sleutelregistratie beschikbaar bij het bestuur. Verlies van een sleutel, die alleen via
bestelling en hernieuwde registratie te vervangen is, zal vergoed worden door de verliezer.
Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door het gebruik van
alcoholhoudende drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt.
Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren, zal geen alcoholhoudende
drank meer worden verstrekt en zij zullen direct uit het pand worden verwijderd.
Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs en/of hallucinerende middelen is verboden. Bij
constatering hiervan, zijn wij verplicht de politie in te schakelen.
De gebruikersvoorwaarden maken deel uit van het gebruik/huur die een gebruiker met het
dorpshuis aangaat. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot
beëindiging van het gebruik/huur van het dorpshuis.
Bij calamiteiten moet direct contact opgenomen worden met het bestuur van het dorpshuis.
Partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde schriftelijk te doen beëindigen. Zij
zullen daarbij een opzegtermijn van één maand in acht nemen. Bij opzegging van minder
dan één maand vóór elke overeengekomen datum van accommodatiegebruik zal de
verschuldigde gebruiksvergoeding in rekening worden gesteld.
Voor betaling van de gebruiksvergoeding ontvangt de gebruiker periodiek een factuur.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van dorpshuis Den Ham
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