STICHTING SPEELTUIN TALUD te OOSTERBEEK
Verhuurvoorwaarden 2016
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De huur voor het gebruik van het clubhuis en de speeltuin bedraagt € 20,00 per uur
De borg bedraagt € 30,-Het clubhuis(zaaltje) kent een maximale toegang tot plm.35 zitplaatsen en is het
GEHELE JAAR (dagelijks) te huur.
Huur is alleen mogelijk BUITEN de openingstijden van de speeltuin tot
maximaal 23.00 uur ‘s-avonds.
Op zondag is huur alleen mogelijk van13.00/13,30 uur tot 18.00 uur
Alles is incl.voorbereiding en schoon achterlaten
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Tijdens openingstijden kunnen er kinderpartijtjes worden gehouden op een
woensdag-en of vrijdagmiddag. Prijs € 5,00 per kind,
ze krijgen dan drinken, snoep, ijs en patat .
Reserveren bij Mevr. Miep Pietersma tel. 06-2347 0513 of 026-381 9665
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De speeltuin en het clubgebouw (inclusief toiletten) dienen schoon door huurder te
worden achtergelaten.
De vloeren moeten veegschoon zijn
U vindt schoonmaakmaterialen in de kast(rechts) onder de trap in de gang.
Indien correct opgeleverd zal de borg op uw bank-/girorekening worden teruggestort.
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Betaling(cash) van huur en borg dient plaats te vinden bij het afhalen van de sleutels.
Contactpersoon: Mevr. B.Jonkers Paul Krugerstraat 51 Oosterbeek Tel. 026-3340230
E-mail: jonkersc@xs4all.nl De sleutels moeten hier ook weer worden afgegeven.
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TOEGESTAAN IS
huur voor een kinderfeestje onder begeleiding van ouders/verzorgers
zelf voor ingredienten(eten en drinken) te zorgen
vrij gebruik te maken van serviesgoed/bestek/koffiezetapparaat/magnetron
alsmede de koelkast op de begane grond bij de kapstok.
Alles dient wel schoon te worden achtergelaten.
NIET TOEGESTAAN: IS
huur van de faciliteit voor kinderen ouder dan 9 jaar bv.discofeestje
honden mee te nemen op het terrein
afval achter te laten (u dient dit zelf mee te nemen).
Bij achterlaten van afval zal € 7,50 van de borg worden Ingehouden
Lawaai en overlast te veroorzaken (ook geldig bij het verlaten van
het terrein) geluidsinstallaties buiten op te stellen
met een auto het terrein op te rijden
alcohol te schenken aan jeugd onder 18 jaar
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Het Bestuur van de Stichting Speeltuin Talud neemt geen verantwoording
voor eventuele schade /ongelukken ten tijde dat het terrein/clubhuis is verhuurd.
Eventuele schade dient door de huurder aan de verhuurder te worden vergoed.
Huurder dient zelf voor een mobiele telefoon zorg te dragen. Dit ter
alarmering bij calamiteiten.
Het alarmnummer hiervoor is 112
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Na uw akkoord/bevestiging krijgt U een huurcontract
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Wij verhuren:hang/statafels(3 st)samen E 10,00
Klaptafel/cateringstafel (1.82 m lang) per stuk E 5,00

