Speeltuinvereniging “de Vogelenzang”
Zwaluwstraat 21
8094 AD Hattemerbroek
Aan

:

Datum
Onderwerp
Bijlagen

:
: bevestiging reservering club gebouw
: reglement verhuring, overeenkomst.

Geachte heer, mevrouw,
Hiermee bevestig ik uw reservering van de speeltuin. Wilt u uiterlijk binnen 10 dagen de
overeenkomst getekend terugzenden? U kunt deze (digitaal) sturen naar (of inleveren
op) het onderstaande adres. Wilt u uiterlijk binnen 10 dagen de gebruikskosten voldoen
op het
bankrekeningnummer NL93 RABO 0370 2786 15
t.n.v. Speeltuinvereniging de Vogelenzang te Hattemerbroek,
o.v.v de bestandsnaam van uw per e-mail gestuurde bijlage?
Na ontvangst van zowel de overeenkomst als uw betaling, is uw reservering pas
definitief.
Bij het ophalen van de sleutel dient u een eigen exemplaar van de overeenkomst te
kunnen tonen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groeten,

Adri Florijn
Speeltuinvereniging "de Vogelenzang"
p/a Leeuwerikstraat 15
8094 AH Hattemerbroek
Tel. 0621828938
reservering@speeltuindevogelenzang.nl

Beknopte regels voor gebruik van de Speeltuin:
1. In verband met parkeerverbod auto’s niet aan de zijde van de speeltuin plaatsen,
maar in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Fietsen dienen binnen het hek
gestald te worden.
2. Het hek van de speeltuin wordt s’ochtends geopend door een beheerder. Vanaf dat
moment is de speeltuin voor iedereen toegankelijk. Het gebouw is alleen
toegankelijk wanneer er die dag een vrijwilliger beschikbaar is en binnen de
openingstijden. Dit houd in dat wanneer u binnen het speelseizoen huurt, huurt u
echter alleen het gebouw.
3. De speeltoestellen zijn alleen bestemd voor kinderen.
4. Het opzetten van een partytent en andere voorbereidingen zijn alleen toegestaan
buiten de reguliere openingstijden.
5. Muziek is niet toegestaan.
6. Gebruik van frituur, koken, bakken & braden en bbq is in het gebouw en op het
terrein van de speeltuin niet toegestaan.
7. Er mag geen alcohol aanwezig zijn in het gebouw, ook mag het niet geschonken of
genuttigd worden.
8. Om 21:00 uur dient het stil te zijn, uiterlijk om 22:00 uur dient u de speeltuin af te
sluiten.
9. De speeltuin en het gebouw dient u schoon en opgeruimd achter te laten (zie
checklist). Tevens vragen wij u om afval zelf mee naar huis te nemen.
Bij in gebreke blijven zullen wij u € 30,00 in rekening brengen.
10. Gebruikskosten dienen vooraf overgemaakt te worden op bankrekeningnummer
NL93 RABO 0370 2786 15, t.n.v. Speeltuinvereniging de Vogelenzang te
Hattemerbroek, o.v.v de bestandsnaam van uw per e-mail gestuurde bijlage.
10.De speeltuinvereniging is niet aansprakelijk voor opgelopen letsel. Uitzondering is,
als er aantoonbare gebreken zijn aan één van de toestellen, zonder dat u daarvan
op de hoogte bent gebracht.
Checklist schoonmaak werkzaamheden
Gebouw aanvegen en matten uitkloppen
Gebruikte kopjes/glazen afwassen en in de kastjes opruimen
Aanrecht en bar schoonmaken
Tafels en stoelen schoonmaken
Toiletten en wasbak schoonmaken
Prullenbakken leegmaken en afval meenemen naar huis
Parasols indraaien en hoes eroverheen
Buitenstoelen opstapelen
Fietsjes, stepjes, etc. opruimen en de schuur afsluiten
Zandbak speelgoed opruimen in de speelgoedkisten

Opmerkingen:
Het licht van de toiletruimte gaat automatisch aan en uit.

Overeenkomst
Tussen
Speeltuinvereniging “de Vogelenzang”
p/a Leeuwerikstraat 15
8094 AH Hattemerbroek
en
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail

:
:
:
:
:
:

Voor het gebruik maken van de speeltuin
Datum
:
Tijd
:
Aankruis wat van toepassing is:
o
o
o
o
o
o

Leden winter € 15,- per uur
Niet leden winter € 17.50 per uur
Leden zomer € 12.50
Niet leden zomer € 15
Abonnement scholen eerste ochtend € 55
Volgend dagdeel bij een abonnement € 15

Totale kosten voor verhuur :
De huurder verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van het reglement
en overeenkomst en gaat hiermee akkoord. Voor het afhalen van de sleutels dient de
huurder zelf afspraken te maken met de contactpersoon, tel: 0621828938
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt.
Namens Speeltuinvereniging "de Vogelenzang"
Adri Florijn
Datum :
Plaats : Hattemerbroek
Handtekening :

Huurder
Naam : ..................................
Datum :...........-.........-...........
Plaats :..................................
Handtekening :

