ALGEMENE VOORWAARDEN
& HUISREGELS VERHUUR
1.

Bij het maken van de boeking is gekozen voor een datum en
één dagdeel: de ochtend van 9:30 tot 13:30 óf de middag van
14:00 tot 18:00. Het boeken van beide dagdelen is niet
toegestaan.

2. Er wordt alleen verhuurt aan leden van de speeltuin. Niet-leden
wordt dubbele lidmaatschapskosten in rekening gebracht. Deze
worden aanvullend geïnd óf verrekend met de borg.
3. De huurprijs van een dagdeel bedraagt € 100.- waarbij tevens
een borgsom van € 100.- wordt gehanteerd. Het totaalbedrag
van € 200.- wordt bij het maken van de boeking in rekening
gebracht.
4. Afzeggingen onder vermelding van een geldige reden kunnen
tot 7 dagen voor aanvang geschieden. U ontvangt dan uw borg
en huurbedrag retour. Bij afwezigheid zonder geldige reden of
bericht ontvangt u alleen het bedrag aan borg retour.
5. Indien u wenst kunnen wij een en ander aan consumpties voor
u klaar zetten. Er is geen verplichte afname van consumpties,
maar laat ons tijdig weten of u ijs e.d. wilt afnemen i.v.m. de
voorraad.
6. De huurder zorgt zelf voor voldoende toezicht. Oneigenlijk
gebruik van de speeltoestellen dient te worden voorkomen.
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7. De huurder zorgt zelf voor een WA- en ongevallenverzekering.
De speeltuin is niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel of
schade die tijdens de huurperiode is veroorzaakt.
8. Schade aan of in het gebouw en terrein zal op de huurder
worden verhaald.
9. Het gebruik van zogenaamde waterballonnen is niet toegestaan
op het terrein van de speeltuin. Binnen mag er niet
gebarbecued of anderszins gebakken worden.
10. De speeltuin, inclusief het clubgebouw en de toiletten, dienen
schoon achtergelaten te worden. U ontvangt dan de borg
binnen 2 weken retour. Indien het niet schoon wordt
achtergelaten wordt de borg ingehouden.
11. Afval dient door de huurder zelf te worden afgevoerd (mag niet
in onze containers).
12. Bij het overschrijden van de eindtijd van de huurperiode zal er
50% van de borg worden ingehouden.
13. De huurder is verantwoordelijk voor een juiste naleving van de
door de overheid gehanteerde basisregels m.b.t. corona.
Eventuele boetes zullen naar de huurder worden verlegd.
14. In de speeltuin is videobewaking aanwezig. Het kan zijn dat
beeldmateriaal tijdens de huurperiode wordt gemaakt en -zo
nodig- kan dienen als bewijsmateriaal in het geval van een
dispuut.
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