Huisreglement Clubhuis De Knoop, Scouting Nootdorp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

De Knoop wordt door de huurder/gebruiker met de grootste zorg gebruikt.
Alle beschadigingen veroorzaakt direct of indirect door de huurder/gebruiker komen voor rekening van
de huurder/gebruiker.
De verhuurder heeft te allen tijde het recht er op toe te zien dat het gebouw en het terrein op normale
wijze wordt gebruikt.
Er mogen geen spijkers, punaises, schroeven e.d. in muren, deuren worden geslagen behoudens na
overleg met de beheerder in het daartoe aangebrachte raggelwerk.
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Sigarettenpeuken etc. dienen te worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde aszuil.
De Knoop is voorzien van inbraak en brandbeveiliging met doormelding. Kosten veroorzaakt door valse
meldingen zijn voor rekening van de huurder/gebruiker.
Het is niet toegestaan zich in ruimten te begeven die niet aan de huurder/gebruiker zijn toegewezen.
Keukeninventaris is aanwezig en kan gebruikt worden.. Bij vertrek worden eventuele beschadigingen en
vermissingen aan de huurder/ gebruiker in rekening gebracht.
Wees zuinig met warmte, water en elektriciteit.
De wasmachine en droger mogen worden gebruikt op eigen risico, wasmiddel dient door de gebruiker
verzorgt te worden.
Afval dient in de aanwezige afvalbakken in vuilniszakken verzameld te worden. Volle gesloten
vuilniszakken in de rolcontainer.
Papier, drukhouders (spuitbussen, gasflessen, deodorant etc), en chemisch afval niet in de rolcontainer
gooien, dit afval dient door de huurder/ gebruiker zelf afgevoerd te worden.
De glasbak in de keuken dient als tijdelijke opvang van gebruikt glaswerk, dit om stukvallen te
voorkomen, dit afval dient door de huurder/gebruiker zelf afgevoerd te worden.
Het niet afvoeren van onder regel 13 en 14 genoemde afval en/of overmatig ander afval zal worden
doorbelast met een bedrag van € 30,Het speelveld, plein en straatwerk kan worden gebruikt voor sport en spel. De omringende beplanting
mag niet worden betreden noch gebruikt worden voor vuur of spel.
Op last van de brandweer is parkeren van auto’s op het plein en/of toegangspad niet toegestaan.
Uitgezonderd laden en lossen van goederen. Parkeer de auto’s op het geasfalteerde terrein ten oosten
van het toegangspad.
Kampvuur en ander open vuur aanleggen is alleen toegestaan na toestemming van de beheerder.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en nadere eisen van de brandweer wordt toestemming wel of
niet verleend.
Het stoken van kampvuur dient alleen in de verzonken kampvuurplek te geschieden, buiten deze
stookplek mag geen verbranding plaatsvinden. De kampvuurplaats dient schoon te worden opgeleverd,
as en houtresten dient men in de daarvoor bestemde emmer te deponeren. Gelieve er voor te zorgen
dat de asresten zijn afgekoeld om ontbranding in de asemmer te voorkomen.
Na het gebruik van barbecue’s dienen de koolrestanten te worden gedeponeerd in de asemmer van de
kampvuurkuil. Gelieve er voor te zorgen dat de asresten zijn afgekoeld om ontbranding in de asemmer
te voorkomen.
De asemmer dient schoon te worden opgeslagen in het houthok.
Alleen het gebruik van zwak alcoholische dranken is toegestaan en slechts dan indien er toezicht
gehouden wordt door volwassenen. Het gebruik van drugs en andere geestverruimende middelen is ten
strengste verboden.
In verband met de brandveiligheid is slapen alleen toegestaan in de volgende ruimten: Apevuist,
Achtknoop, Dievenknoop en Platteknoop. Er mag slechts in maximaal drie ruimten tegelijk geslapen
worden. Hierbij dient tevens gehandeld te worden volgens de opgestelde regels in de
gebruiksvergunning.
Alle buitendeuren zijn bedoeld als nooduitgang en dienen te allen tijde aan binnen- en buitenzijde vrij
gehouden te worden.
De Knoop moet schoon worden opgeleverd. Schoonmaakmiddelen moeten door de huurder/ gebruiker
zelf worden meegebracht.
Het is de huurder/ gebruiker niet toegestaan geluid te produceren wat de omgeving overlast bezorgd,
tevens mag er na 23.00 uur geen storend geluid waarneembaar zijn op een afstand van 20 meter
rondom de accommodatie.

