
Verhuurreglement “het Vogelnest” 

 

Omvang 

1. Dit reglement is van toepassing op incidentele verhuur van “het Vogelnest”. 

2. De verhuur betreft alleen het clubgebouw “het Vogelnest”, inclusief gebruik van aanwezige keukenapparatuur, tafels en stoelen . 

Serviesgoed (kopjes, borden en glaswerk), eten, drinken, vuilniszakken en eventueel muziekapparatuur dient u zelf mee te 

nemen. 

Indien de achterruimte (“Kinderpaleis”) mede is verhuurd, kan van alle daar aanwezige faciliteiten gebruik worden gemaakt. 

De verhuur op vrijdag- en zaterdagavonden is altijd exclusief de achterruimte. 

De afvalcontainer bij voorkeur niet gebruiken; ten hoogste 2 vuilniszakken in de afvalcontainer gooien, geen glas of papier in de 

container. In de Leeuwerikstraat staan containers daarvoor! 

 

Voorwaarden 

3. De speeltuin blijft overdag (9.00 – 17.30 uur) geopend en toegankelijk voor leden. 

4. Het buitentoilet kan gebruikt worden door bezoekers van de speeltuin. 

5. Het clubgebouw mag slechts worden gebruikt op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen doelstelling. 

6. Versieren: geen gebruik van punaises en/of plakband. Geen confetti! 

7. Niet roken in het gebouw en in de speeltuin. Bij de schuur is een rookzone! 

8. De (volwassen) huurder moet zelf aanwezig zijn. 

9. Gebruik binnenspeeltuin tot 12 jaar onder toezicht van volwassenen. 

10. Geen DJ, -disco –of dansmuziek. En geen versterkte live bands. 

11. Uiterlijk 1:00 uur EINDE FEEST, EINDE MUZIEK en start schoonmaak zonder muzikale begeleiding. 

 

Tarieven 

12. Vrijdag- en zaterdagavond tot 23:00 uur: € 115     (niet leden: €135) 

Idem, tot 1:00 uur:    € 135     (niet leden: €155) 

Zaterdagochtend 10.00-12.00 uur  € 50 (inclusief speelpaleis € 60)  (niet leden: €60/€70) 

Zondagochtend 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur € 75 (inclusief speelpaleis €90)  (niet leden: €95/ €110) 

Zondagmiddag 14.00- 18.00 uur  € 115 (inclusief speelpaleis € 140)  (niet leden: €135/ €160) 

Per uur voor vergaderingen/lessen:  € 20     (niet leden: €25) 

 

Verplichtingen van de huurder 

13. ´s Avonds na 19.00 uur dienen de ramen en deuren aan de zijde van de Nachtegaallaan gesloten te blijven. 

14. Vraag uw gasten zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen en of zij na het feest de speeltuin op een rustige wijze willen 

verlaten. 

15. Gasten die toch per auto komen, dienen deze te parkeren verderop in de vogelwijk. Zo veroorzaakt u geen overlast van 

wegrijdende auto’s na afloop van het feest of de bijeenkomst. (Op doordeweekse dagen dient men tussen 9.00 en 19.30 uur 

betaald te parkeren)  

Let op:   Niet parkeren aan de slootkant van de Nachtegaallaan! Niet parkeren op fietspad! (men riskeert een boete!). 

16. Onregelmatigheden: ingeval van ernstige onregelmatigheden (ongewenste, hinderlijke aanwezigheid van derden op het 

speeltuinterrein, schade e.d.) kunt u contact opnemen met Kees vd Aarsen, Merelstraat 29. Tel: 5190519 of een ander bestuurslid 

(zie reglement op prikbord in de hal). 

17. Opruimen: de zaal opleveren zoals deze is aangetroffen. Schoonmaakmiddelen zijn aanwezig.  Geen spullen achterlaten, ook al 

denkt u dat deze nuttig zouden kunnen zijn voor de speeltuin. 

Ook de koelkast leegmaken. Er staan 3 tafels aan de kant. De overige tafels op een stapel in de hoek. Stoelen in de berging.(zie 

ook plattegrond op prikbord in de hal) 

Wij willen graag dat de speeltuin netjes achtergelaten wordt. Wilt u zeker weten hoe dat moet, kijk dan op de afvinklijst in de hal. 

18.  Afsluiten: alles uitschakelen (lichten, koffiezetapparaat). Halogeenspot (sensorlamp) aansluiten. Zaal en toegangshek afsluiten.  

19.  Controle De speeltuinvereniging kan tijdens de verhuur controleren of “het Vogelnest” overeenkomstig de afspraken wordt 

gebruikt. Bij zeer ernstige onregelmatigheden is de speeltuinvereniging bevoegd om de huur onmiddellijk te beëindigen, hetgeen 

onverlet laat voornoemde verplichtingen van de huurder. Bij onvoldoende opruimen kan de huurder achteraf opgedragen worden 

alsnog afdoende op te ruimen.  

20. Betaling en borgsomregeling:  

Betaling geschiedt via betaling uiterlijk drie weken vooraf naar onze bankrekening NL89ABNA0572276745 19. De borgsom 

bedraagt € 100. Deze wordt teruggestort op uw bankrekening. Deze borg vervalt aan de speeltuinvereniging ingeval van 

parkeeroverlast (zie boven), schade, ernstige overlast of onvoldoende opruimen. Ingeval van schade wordt de borg verrekend met 

het uiteindelijke schadebedrag. Annulering is mogelijk tot 14 dagen van te voren. Daarna zal 50% van de huursom worden 

berekend. Binnen één week van te voren annuleren wordt geen restitutie meer verleend.  

 

Let op: Niet parkeren aan de slootkant van de Nachtegaallaan! (men riskeert een boete!) 
 


