Speeltuin Stadspolders
Meranti 50
3315 TR Dordrecht
078-6160599 – Verhuur tel. 06-53184222.
KvK nr: 40324498
IBAN: NL93ABNA05086113051

Verhuurovereenkomst Speeltuin Stadspolders
Naam huurder/ organisatie:
Adres:…………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: 078-

06-

Contactpersoon:……………………………………………………………………..
Wil graag de speeltuin eenmalig / voor meerdere data huren op:
………………………………………
Ten behoeve van de activiteit: ……………………………………………………
0 ochtend
10.00 – 14.00 uur.
0 middag
14.00 – 18.00 uur.
0 avond
18.00 – 22.00 uur.
Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk.
Kosten:
€ 40,00 per uur.
Het clubgebouw is rolstoeltoegankelijk, een officiële hulphond is toegestaan.
Deze huurprijs is exclusief consumpties.
Voor het schoonmaken van de ruimte (tafels schoonmaken, zaal vegen en dweilen, gebruik keuken en de
toiletten reinigen) wordt € 25,00 in rekening gebracht. Eventueel mag je het schoonmaken zelf ter hand
nemen. Mocht dit niet correct gebeuren zal alsnog het schoonmaakbedrag in rekening worden gebracht.
Afname van koffie en thee is verplicht.
Kan koffie
€ 6,=
Kan thee
- 4,=
Gebruik van losse consumpties gaat volgens de prijslijst in de kiosk.
Dagdeel:

Verder kunt u huren:
Gebruik frituur
- 10,=
Deejay
- 5,= per uur.
(Alleen de Deejay van de vereniging mag gebruik maken van de apparatuur in het clubgebouw. Live
muziek is niet toegestaan!)
Microfoon
- 5,=
Beamer en scherm
- 10,=
Schoonmaak
- 25,=
Voorwaarden zaalhuur:
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte en de daarin aanwezige inventaris en apparatuur.
Huurder zal vooraf de ruimte controleren op eventuele gebreken of schade.
Eventuele schade wordt direct gemeld aan de speeltuin Stadspolders via tel. 06-53184222.
Indien de huurder, of zijn/haar genodigden, de schade heeft toegebracht, wordt afhankelijk van de aard en
oorzaak van de schade, de kosten verhaald op de huurder.

Het is de huurder niet toegestaan om de ruimte voor een andere dan de aangegeven activiteit te gebruiken,
aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
Het gebruik van open vuur,brandende kaarsen, vuurwerk (inclusief sterretjes) is i.v.m. de brandveiligheid
verboden.
Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
Geen glaswerk naar buiten of de speeltuin meenemen i.v.m. de veiligheid van de kinderen.
In de grote zaal van de speeltuin mogen maximaal 80 personen.
Huisdieren zijn verboden in het gebouw. Hulphonden zijn uiteraard wel toegestaan.
Maximum eindtijd is 22.00 uur. Om 22.30 uur dient iedereen het pand te hebben verlaten.
U dient er op te letten dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt door uw bezoekers.
U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten! Indien nodig zal één van onze medewerkers u
hierover aanspreken. U dient dan gelijk actie te ondernemen en de overlast tot een absoluut minimum te
beperken Na twee waarschuwingen kan onze medewerker de verhuur per direct beëindigen en sommeren
de ruimte per direct te ontruimen.
Op het parkeerterrein bij de vereniging mogen niet meer dan 2 auto’s geparkeerd worden.
Er kan, zeer nabij, gratis geparkeerd worden bij winkelcentrum de Bieshof. Uw bezoekers hoeven dan
enkel het bruggetje over te steken om bij het speeltuingebouw te komen.
De huurder zal verder de huisregels van de speeltuin naleven. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in
de grote zaal.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of
eigendommen van de huurder.
Annuleringen dienen te worden gemeld bij de afdeling verhuur van de speeltuin, bereikbaar onder
mailadres; info@speeltuinstadspolders.nl of via de verhuurtel. 06-53184222.
Bij annulering gelden de volgende annuleringskosten: 2 weken van te voren 25 % van de huursom, 1 week
van te voren 50 % van de huursom en minimaal 48 uur van te voren 100 % van de huursom.
Verder gelden de verhuurvoorwaarden, vermeldt op de website van de speeltuin Stadspolders.
Aldus overeengekomen:
Datum :
Namens de huurder

namens de Speeltuin Stadspolders.

……………………………..

…………………………………………….

Handtekening:
……………………………..

……………………………………………..

Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud. Eén exemplaar voor de huurder en één voor de
administratie van de speeltuin.
U kunt, na de activiteit, contant afrekenen bij de verhuurdienst in de kiosk.
Op rekening betalen is ook mogelijk. Dan ontvangt u na afloop van de activiteit van de penningmeester van
de speeltuin Stadspolders,binnen enkele dagen de factuur.
De rekening dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op bovenstaand
rekeningnummer.

