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Informatiebrochure
Huur Clubhuis
Tjarda Hillegom
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Het clubhuis van Tjarda Hillegom is geschikt voor zowel korte
huur (bijvoorbeeld een weekendkamp) of lange huur
(bijvoorbeeld een zomerkamp). Het clubhuis bestaat uit
verschillende verdiepingen. Hieronder staat een omschrijving van
het clubhuis:
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Begane Grond
·
·
·
·

Hal met toegang naar het sanitair, botenloods en de 1e verdieping.
Sanitair bestaande uit twee delen; een damesgedeelte met twee toiletten, één douche, een
grote wasbak met spiegel en het cv/washok. Daarnaast een herengedeelte met één toilet,
één urinoir, een douche, een grote wasbak met spiegel en het schoonmaakhok.
De botenloods, als doorloop naar de keuken. Hier kan eventueel gegeten worden.
De keuen, voorzien van twee koelkasten met vriesvak, een vier-pits fornuis met oven, een
magnetron en een ruime hoeveelheid borden, bestek, mokken en pannen.

1ste verdieping
·
·
·
·
·
·

Hal met toegang naar sanitair, keuken, barlokaal, vergaderlokaal en activiteitenlokaal.
Keuken in de hal voor koffie, thee en limonade etc.
Sanitair met een dames en heren toilet en een wasbak met spiegel op kindvriendelijke
hoogte.
Een barlokaal met een bar, banken, tv, beamer en een computer voor de muziek.
een vergaderlokaal met een tafel en stoelen.
Een activiteiten lokaal met een aantal tafels en krukjes voor de kinderen.

In alle bovengenoemde lokalen kan ook overnacht worden.
Buitenterrein
·
·
·
·
·
·
·

Kampvuurkuil met vuurkorf.
Een speelveld achter het gebouw.
Een picknicktafel.
Een BBQ
Een grote parkeerplaats met fietsenstalling
Een rokersplaats achter het clubhuis
Een speelveld op de dijk en achter het clubhuis

Het magazijn en het computerlokaal zijn van verhuur uitgesloten.
De basishuurpijs voor ons clubhuis is € 125,- per nacht (tot 30 personen). Als er meer dan 30 personen
blijven overnachten, wordt er per nacht €3,- extra per persoon in rekening gebracht. Naast de basishuur
wordt er nog een borgsom van minimaal €100,- gevraagd.
Als extra service, is het mogelijk om internet te huren. Dit is draadloos in het clubhuis beschikbaar en
daarnaast te gebruiken op de computer in het barlokaal. Hier wordt een bedrag van €12.50 voor gevraagd.
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Huisregels
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1. Afgegeven gebruiksvergunning van Gemeente Hillegom met betrekking tot het gehuurde laat
maximaal tegelijkertijd 100 personen toe. Bij overnachtingen in het gehuurde mogen er
maximaal 75 personen verblijven. Deze aantallen mogen ook door huurder niet overschreden
worden.
2. In geval van overnachting, dient bij aankomst een lijst met namen en adressen van diegenen
die de nacht zullen doorbrengen in het gehuurde aan de contactpersoon verhuur te worden
overhandigd.
3. Huurder is verplicht in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, en uiterlijk bij
aanvang van de huur een kopie van de polis aan verhuurder te overhandigen.
4. Mutatie van het aantal personen dient bij aankomst te worden gemeld, eventueel
huurprijsverschil zal worden verrekend met de restitutie van de waarborgsom.
5. Aankomst en vertrektijden zijn vastgesteld op het in de lid 2.1 overeengekomen tijdstip. De
huurder dient zich aan deze tijden te houden.
6. De contactpersoon verhuur, dan wel een door deze aangewezen vervanger, heeft te allen tijde
het recht het gehuurde te betreden, zij het met een duidelijke reden.
7. Het is huurder verboden door verhuurder afgesloten ruimten te betreden en verzegelde
apparatuur (energiemeters, beveiliging, telefoon etc.) te gebruiken anders dan in
noodgevallen. In alle gevallen komen de kosten van herstel voor rekening van huurder.
8. Instellingen van verwarming, watervoorziening, alarminstallaties etc. mogen door huurder niet
worden gewijzigd.
9. Indien tot het gehuurde een keuken behoord, is deze tijdens de huurperiode uitsluitend
toegankelijk voor stafleden, welke deskundig zijn en de ter zake geldende voorschriften in acht
nemen. De aanwezige ingeschakelde apparatuur en koelkasten mogen niet worden
uitgeschakeld.
10. Verbruiksartikelen, waaronder toiletpapier, vuilniszakken, afwasmiddel, koffie, thee dient de
huurder zelf mee te nemen, tenzij anders overeen gekomen. Voor verbruik van deze artikelen
zullen eventuele extra kosten achteraf in rekening gebracht worden.
11. Balspelen tegen het gehuurde of naastgelegen gebouwen zijn verboden.
12. In en om het gehuurde mag niet worden gegraven, gekapt of anderszins gehandeld worden
ten gevolge waarvan de kwaliteit van het terrein verandert en/of wordt aangetast.
13. Het gebruik van geluidsapparatuur buiten het gebouw is verboden. Er moet voorkomen
worden dat activiteiten van huurder overlast veroorzaken voor derden. Na 21.00 uur dient er
rust te heersen.
14. Beschadigingen en/of verdwijning van onderdelen van het gebouw, terrein, meubilering en
inventaris moeten altijd worden gemeld bij de verhuurder. De financiële gevolgen van niet c.q.
niet tijdige melding komen, nog los van de gebruikersaansprakelijkheid, voor rekening van
huurder.
15. Voor een deel van het gehuurde kan medegebruik gelden van leden van scoutinggroep Tjarda
(met name het buitenterrein). Een en ander zal worden aangegeven in aangehechte
omschrijving van het gehuurde.
16. Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurperiode volledig gereinigd opleveren.
17. Het afval dient te worden gescheiden en opgeborgen in de daartoe aanwezige containers.
Controle hiervan geschiedt op een door verhuurder en huurder vastgelegd tijdstip.
18. Het is niet toegestaan om een kampvuur te stoken, tenzij anders met de beheerder
overeengekomen.
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19. Parkeren van fietsen en auto’s dient te geschieden op
de daarvoor bestemde fietsenrekken en parkeerplaatsen.
20. Stichting Scouting Tjarda is niet verplicht om, in geval van een calamiteit of in geval van schade
waardoor het clubhuis niet voor gebruik beschikbaar is, te zoeken naar een andere locatie.
Reeds gedane betalingen worden volledig teruggestort.
21. De ondertekenaar van de gebruikersovereenkomst dient tijdens het gebruik persoonlijk
aanwezig te zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dient deze een vervangend aanspreekpunt aan te
wijzen welke eindverantwoordelijk is en fungeert als contactpersoon voor de verhuurder.
22. Indien er per e-mail geen ontvangstbevestiging is verstuurd, en indien deze huurovereenkomst
niet binnen 14 dagen na dagtekening, getekend en wel in het bezit is van verhuurder, Scouting
Tjarda / t.a.v. M.J. Gerritsen te Hillegom, wordt er van uitgegaan dat er geen gebruik gemaakt
wordt van de geboden gelegenheid tot huur, en is verhuurder op geen enkele wijze gebonden
de (potentiële) huurder alsnog in de gelegenheid te stellen te huren.
23. In geen enkele omstandigheid kan het voorleggen van een concept huurovereenkomst tot enige
aansprakelijkheid jegens een (potentiële) huurder leiden.
24. Bij het overtreden van deze huisregels kan er besloten worden om de borg (deels) in te houden.
Mocht u interesse hebben in het huren van ons clubhuis, dan kunt u contact opnemen met M.J.
Gerritsen (06 18033969 / markjos@tjardahillegom.nl).
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