
Huishoudelijk reglement
Verantwoordelijke verhuur

Bij vragen of opmerkingen dient u steeds contact op te nemen met de volgende
personen:

Gitte Flies Marie Vissers Joppe Goubin Matisse Boogmans
0484846733 0477245782 0492391568 0476031390

Verblijf

Bij aankomst aan de lokalen geven de huurverantwoordelijke een rondleiding in
het gebouw. Hiervoor vragen wij het afgesproken aankomstuur te respecteren en
ons 15 minuten voor aankomst op de locatie telefonisch te contacteren.

Eén week voor de intrek dient de waarborg en huurprijs gestort te zijn op het
rekeningnummer dat vermeld staat in het contract.
Wanneer de verantwoordelijke van de verhuur vaststelt dat dit niet gebeurd is
voor de intrek, kunnen wij geen toegang geven tot onze lokalen.

Op zondag worden onze lokalen ten laatste verlaten om 12 uur. Bij het verlaten
dient u de sleutel terug te bezorgen aan de verantwoordelijke. Daarna zal de
verantwoordelijke de nodige controles doen in en rond het gebouw.

Indien u op een andere dag de lokalen verlaat dient u zich te houden aan het
vertrekuur dat werd afgesproken. Ook worden voor het verlaten van de lokalen
alle ramen en deuren gesloten, daarna geeft u de sleutel af aan de
verantwoordelijke. De verantwoordelijke zal daarna de nodige controles doen in
en rond het gebouw.

Waarborg

Op het einde van het verblijf zal de huurverantwoordelijke de nodige controles
doen in en rond het gebouw. Het eventuele verbruik van vuilzakken zal
gecontroleerd worden. Deze worden dan in rekening gehouden van de waarborg
en het restbedrag wordt binnen twee weken teruggestort.

Schade

Wanneer er schade wordt vastgesteld aan het gebouw of voorwerpen die
toebehoren aan Chiro Malegijs, dient dit steeds gemeld te worden. De kosten van
de schade worden in mindering gebracht met de waarborg.



Sleutel

Bij verlies van de sleutel verbindt de huurder zich ertoe een boete te betalen ter
waarde van 100€ om het vervangen van de sloten en sleutels te bekostigen.

Schoonmaak

U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het
gebouw. Alle benodigdheden zijn ter plaatste voor het hygiënisch houden van het
sanitair, de keuken, de gang en de lokalen. Op het einde van het verblijf wordt het
gebouw en het domein in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten.

Lokalen en gang : De vloer van alle gebruikte lokalen en de gang dienen eerste
geborsteld en erna gedweild te worden .

Sanitair: Lavabo’s, toiletten en eventueel douche dienen grondig gepoetst te
worden.

Keuken: Het werkoppervlak, de spoelbak en het fornuis dient gepoetst te worden.
De vloer dient geborsteld en gedweild te worden.

Afval

Afval mag vooraan de chiro verzameld worden in de voorziene vuilzakken. Na
afloop wordt er gekeken naar de hoeveelheid afvalzakken er gebruikt zijn.

Roken

Roken is ten strengste verboden in het volledige gebouw. Roken kan buiten de
lokalen, de peuken worden in de vuilbak gedeponeerd.

Auto’s

Auto’s mogen geparkeerd worden op het terrein. De steentjes voor de lokalen
worden voorzien als parking dus gelieve enkel hierop te parkeren en niet op het
grasveld.

Nachtrust

Vanaf 22 uur tot en met 6 uur geldt het politiereglement omtrent nachtlawaai.
Vanaf 22 uur is het dus verboden om nog luide muziek af te spelen of veel lawaai
te maken. We wensen een goed contact met onze buren te behouden en de
overlast voor hen zoveel mogelijk te beperken.



Dak

Het betreden van het dak is verboden. Als het dak alsnog wordt betreden wordt
de waarborg onmiddellijk ingetrokken.

Handtekening huurder:


