
Verhuurmap huurders
Richtlijnen, regels, tips

Parkeren
Tijdens de verhuurtijd mag er op het terrein van Bouwgein geparkeerd worden. 
Er is echter beperkt plek vooraan op de stenen en aan de zijkant van het pand. 
In de wijk moet er geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplekken en 
niet op het trottoir of in de groenstrook. Als er fout geparkeerd wordt en we krijgen hier 
melding van, dan houden wij een borg in van € 25,00. 

Openen en Sluiten
Openen voordeur, zaal 1 en/of 2 en keuken:
Het pand wordt geopend door de Vrijwilliger verhuur. Ook worden de zalen geopend door de 
Vrijwilliger verhuur.  De Vrijwilliger verhuur komt een half uur voor de start van de verhuurtijd 
naar Bouwgein om te openen en uitleg te geven over het pand.

Eindtijd/sluitingstijd
Op de afgesproken eindtijd moet alles opgeruimd en schoon zijn. Het is dus niet de bedoeling 
dat het feestje is afgelopen op de eindtijd en er dan nog opgeruimd moet worden. Als u meer 
tijd nodig denkt te hebben moet u langer huren. De uiterste eindtijd is 23.30 uur.
Bij ieder kwartier te laat wordt er € 25,00 borg ingehouden.

Opruimen
Volg bij het opruimen de checklist opruimen en afsluiten. De Vrijwilliger verhuur overhandigt 
deze aan u. U laat deze ingevuld achter bij vertrek.
Vuilniszakken in de container bij het hek. Is de container vol dan de zakken meenemen naar huis 
i.v.m. met openscheuren door vogels/ongedierte. 
Bij vuilniszakken naast de container wordt er € 25,00 borg ingehouden.

Sluiten pand en hek
De Vrijwilliger verhuur komt sluiten.

Vragen en Klachten
Bereikbaarheid
Tijdens de verhuurtijd is de Vrijwilliger verhuur bereikbaar op zijn/haar privételefoon. 

Calamiteiten
Bij een calamiteit bel 112.  De calamiteit aan het pand ook doorgeven aan de Vrijwilliger verhuur. 
Eveneens doorgeven als het brandalarm afgaat. Eerst zelf uitzetten, sleutel in zwarte kastje bij
de voordeur code 814. De rookmelders gaan zeer snel af, dus rookmachines en dan bv. de 
afzuigkap aan en ramen open is verboden.

Klachten uit de buurt
Mocht een buurtbewoner bij u langs komen vanwege overlast, graag de buurtbewoner netjes te 
woord staan, waar mogelijk aanpassen waar de klacht over gaat en doorgeven aan de Vrijwilliger 
verhuur.



Klachten van de huurder zelf
Doorgeven aan de Vrijwilliger verhuur en via verhuur@bouwgein.nl.

Algemene regels
Algemene voorwaarden
Voor onze uitgebreide algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de link:
algemene voorwaarden Bouwgein     op de Website.

Roken
● roken is verboden in het gebouw
● roken buiten het gebouw is alleen toegestaan aan de buitenzijde van zaal 1 naast de 

openslaande deuren en peuken in daarvoor bestemde asbak. Als we veel peuken op het terrein 
vinden wordt er € 25,00 borg ingehouden.

Drugs
Het is niet toegestaan om soft- of harddrugs op het terrein te gebruiken.

Dieren
Er mogen geen dieren meegenomen worden op het terrein.

Aansprakelijkheid
Bouwgein is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en eigendommen die stuk zijn gegaan of 
kwijt zijn geraakt. 

Geen alleenrecht 
Het kan zijn dat er tijdens een verhuurmoment andere vrijwilligers langskomen om in het pand 
of op het terrein klussen te doen of andere werkzaamheden uit te voeren.

Overlast/lawaai
Het is niet toegestaan om:
● Buiten op het terrein harde muziek te draaien
● het terrein ’s avonds luidruchtig te verlaten i.v.m. hinder voor de buurt
● ramen  en deuren open te hebben wanneer binnen (harde) muziek gedraaid wordt
● zodanig hard te schreeuwen op het terrein dat omwonenden er last van hebben.

Terrein
Er mag van het gehele terrein gebruik gemaakt worden met uitzondering van het 
Huttenbouwterrein.

● De huurders zijn aansprakelijk voor kinderen van het feest die op het terrein vernielingen 
plegen en Bouwgein is niet aansprakelijk voor letsel

● er mogen versieringen worden opgehangen, mits alles weer wordt opgeruimd
● geen confetti. Zo nodig € 25.00 borg.

Borg
Voor de volgende punten wordt de borg ingehouden:

● Afwasmachine niet uitgeruimd
● als de eindtijd overschreden wordt
● bij vuilniszakken naast de container
● confetti op het terrein/in het pand
● fout parkeren



● meubels, pand of speeltoestellen zijn stuk door kwade wil
● niet netjes of vies achterlaten en checklist opruimen niet gevolgd
● overlast en lawaai, klachten van de buurt
● peuken op het terrein
● versieringen achtergelaten

Binnen een maand na de verhuur, wordt de borg of rest terugbetaald. 

Pand
Werkkast
De Vrijwilliger opent ook de werkkast. Hierin vindt u o.a.: bezem, stoffer en blik, stofzuiger, 
dweil enz. Tevens het natte wasgoed op het rekje hangen in deze kast.
Als er achteraf extra schoonmaakkosten zijn van iets wat vies achtergelaten is, ook al heeft de 
Vrijwilliger verhuur dit niet gezien, wordt hier ook € 25.00 borg voor ingehouden.

Doorslaan van de stoppen
De elektriciteitsruimte is buiten naast de openslaande deuren van zaal 1. Door middel van een 
code 814 kunt u een sleutel uit het zwarte kluisje bij de voordeur halen. Met deze sleutel kunt u 
de elektriciteitsruimte in. Hier kunt u de stop omzetten, mocht deze zijn uitgevallen.

Zalen
Zaal 1 en zaal 2
Alle tafels en stoelen mogen verplaatst worden. Aan het eind van de verhuurtijd moeten deze 
weer teruggezet worden. Maak zelf een foto vooraf van het feest. 
Als u de andere zaal niet heeft gehuurd mag deze absoluut NIET gebruikt worden! 
Tafels niet tegen de muur zetten i.v.m. krassen op de muur en niet vóór de verwarming omdat de 
ruimte anders niet goed wordt verwarmd. Er staan twee statafels in de keuken.

Zolder
De zolder is verboden terrein.

Muziekinstallatie (zaal 1)
Als u muziek wilt gebruiken dan bent u verplicht de muziekinstallatie van Bouwgein te gebruiken 
en geen eigen installatie. Er zit nl. een begrenzer op qua volume i.v.m. eventuele overlast voor 
onze buren. Een live band is niet toegestaan.

Versieren
De zaal mag versierd worden maar geen:
● Confetti binnen
● punaises, plakband en tape op de muur en grond
● rookmachines i.v.m. afgaan rookmelders.

Keuken
Alles mag door u gebruikt worden. 
De stoppen kunnen doorslaan als u teveel elektrische apparatuur tegelijk aan heeft staan. 
De vaatwasser moet leeg zijn als er afgesloten wordt. Er kan dus niet een allerlaatste vaat aan 
het eind van het feest gedaan worden zodat die erin blijft zitten. 
Lang programma = één uur, kort programma = half uur.



Wat als u iets stuk laat vallen
● graag vermelden op de checklist.
● als u iets in de inventaris gemist heeft, wat u nodig heeft gehad, wilt u dit ook noteren 

op de checklist.

Brandmelder
Wat te doen als de brandmelder afgaat?
Bij de verhuurmap komt een document te liggen met daarop de werkwijze van het uitzetten van 
het brandalarm.

Code van het zwarte kluisje in de gang: 814

Hierin liggen:
- Sleutel uitzetten brandinstallatie
- Sleutel elektriciteitshok buiten om stoppen om te zetten
- Sleuteltje van de ramen

Bestuursleden:
Kim van Dalen tel. 0623107535
Christine Aaftink tel. 0655823857
Joyce van Eijs tel. 0636084764

Wifi Bouwgein verhuur
Wachtwoord: Spelen=Leren
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