Huisregelement clubhuis ‘De Walderick’

 Een belangrijke regel voor het gebruik van het troephuis ‘De Walderick’ en het terrein er
omheen: Laat alles achter zoals het bij aankomst aangetroffen is de eventuele schade welke
is aangebracht door de huurders aan terrein, materialen en gebouwen e.d. zullen door de
huurders moeten worden vergoed
 Auto’s dienen voor de palen met de stalen ketting geparkeerd te worden. De grasmat is niet
geschikt om met een auto op te rijden. Ook het laden en lossen dient voor de palen met de
stalen ketting te gebeuren.
 Graven op het terrein is niet toegestaan.
 De daken van de gebouwen en de bunkers mogen niet betreden worden.
 De tenten dienen in overleg de verhuurder langs de bossages te worden opgezet. Er mag
niet in de buurt van de kampvuurkuil gekampeerd worden.
 De buitenmaterialen, die na overleg met de verhuurder gebruikt mogen worden, dienen op
de juiste plaats te worden teruggezet.
 Het gebied waar de buitenmaterialen liggen opgeslagen, achter de bunker en kampvuurkuil,
is geen speelterrein.
 Men dient zelf voor de schoonmaakartikelen, toiletpapier en stookhout te zorgen.
 Onze leden gaan met zorg om met onze gebouwen en terrein, wij verzoeken jullie hetzelfde
te doen. Het weiland is verboden terrein.
 Op plaatsen waar veel gelopen wordt kan het grasveld veranderen in een modderpoel. De
looproute kan tijdelijk voorzien worden van planken (steigerdelen).
 Houd rekening met onze buren. Bij overlast kan de overeenkomst worden ontbonden. Van
23.00 uur tot 08.00 uur dient het buiten absoluut stil te zijn.
Disco’s of andersoortige harde muziek zijn zowel buiten als binnen niet toegestaan. Buiten
is spelende audio-/video-apparatuur niet toegestaan.
 Afsteken van vuurwerk is strikt verboden.
 Per week wordt 1 afvalcontainer op donderdag geleegd. De container kan op dinsdagavond
aan de weg worden gezet, bij vertrek van huurders dienen alle afvalcontainers leeg te
zijn.Vuilnis moet door de huurders zelf worden weggebracht naar de vulstort in Maarssen.
 Een bescheiden kampvuur mag in de kampvuurkuil gestookt worden (tot 23.00 uur). Tijdens
het stoken dienen twee emmers gevuld met water in de kampvuurkuil aanwezig te zijn. Na
afloop dient het vuur goed uitgemaakt te worden (niet laten roken/smeulen).
Brandhout voor een kampvuur dient u zelf mee te nemen. Het is niet toegestaan hout dat
zich op het terrein bevind op te stoken.
 Het plaatsen van gasflessen in het gebouw is niet toegestaan.
 Uw contactpersoon tijdens de huurperiode. Wordt bij aanvang van de huurperiode aan u
bekend gemaakt.
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