Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Huishoudelijk reglement

Beheer, reservering en secretariaat:
Adri van Greuningen - van Zijtveld
telefoon: 0172 - 61 51 12
email: avangreuningen@casema.nl

Welkom in ons Nutsgebouw in Zwammerdam!
Dit gebouw, de zalen, toiletten en andere ruimtes worden door ons onderhouden, zodat u hier met
plezier gebruik van kunt maken. En dat doen wij graag.
Echter, wij kunnen niet zonder uw medewerking om er voor te zorgen dat het er goed uit blijft zien.
Daarom hebben wij een aantal ‘huishoudelijke’ regels opgesteld, die als voorwaarden gelden
voor het gebruikmaken van deze ruimte(s).
-

Na gebruik van meubilair of andere eigendommen dienen deze weer schoon en op dezelfde plek
teruggeplaatst worden

-

Ga met onze spullen om als een ‘goed huisvader’, u bent hiervoor aansprakelijk

-

Neem geen risico’s zoals bijvoorbeeld brandende kaarsen, afgedekte lampen, lopende kraan etc.

-

Hou de nooduitgang vrij (voorschrift van de brandweer)

-

Maximaal 100 personen mogen in de VSB-zaal aanwezig zijn (voorschrift van de brandweer)

-

Let er bij het afsluiten op dat alle verlichting uitgeschakeld is bij uw laatste controle (ook in de keuken)

-

Volg de instructie aangaande de verwarming op en zorg dat de thermostaat in de VSB-zaal weer op
16 ºC staat bij vertrek

-

Gebruik van aanwezige apparatuur kan alleen met toestemming van de beheerder of eigenaar

-

Schade of breuk dient gemeld te worden bij de beheerder, u bent hiervoor aansprakelijk

-

Voorkom geluidsoverlast, ook buiten; het geluidsniveau in de zaal mag maximaal 90 dB bedragen
(vergelijkbaar met het geluidsniveau van druk stadsverkeer), denk daarbij aan de buren!

-

Roken is binnen verboden; u kunt de Blokzaal huren als rookruimte; buiten roken wordt niet op prijs
gesteld in verband met overlast in de Brugstraat en vervuiling op straat

-

Het is niet toegestaan iets aan de wanden, het plafond of de vloer te bevestigen, behalve met
afplaktape (verwijderen na gebruik)

-

Bij morsen de vloer e.d. meteen schoonmaken om blijvende schade te voorkomen

-

Alleen reserveringen gedaan bij de beheerder zijn geldig

-

Gebruik van vaatwerk en apparatuur op aanvraag, dit wordt apart door de eigenaar aan u berekend
(in veel gevallen Zwammerdams Amateur Toneel)

-

Catering in overleg

-

Wanneer u in gebreke blijft, berekenen wij u schoonmaakkosten of kosten van herstelwerkzaamheden
Het bestuur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor goederen en/of voorwerpen die in
het gebouw achtergelaten worden of zoekgeraakt zijn
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