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Gebruiksvoorwaarden De Hilt sport en ontmoeting
Algemeen
Gebruik zalen
Het is de gebruiker niet geoorloofd vóór aanvang van het uur waarop hij
of zij gebruik gaat maken van één van de zalen van De Hilt in de aangewezen zaal aanwezig te zijn.
De klok
De tijd op de klok welke in de desbetreffende ruimte hangt is bepalend
voor de aanvang- en eindtijden.
Goede orde
De gebruiker is aansprakelijk voor de goede orde en goede gang van
zaken tijdens het gebruik van de ruimte(n).
Meegebrachte consumpties
Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties en etenswaren is in het
gehele complex niet toegestaan.
Roken
In het gehele complex geldt een rookverbod. Buiten is een overdekte
rookruimte voorzien van een grote asbak. Uitsluitend daar en niet op het
ingangspad mag gerookt worden.
Het aanbrengen van....
Het aanbrengen van tape, spijkers, schroeven, markeringslijnen e.d. op
wanden, vloeren en plafonds is ten strengste verboden. De gebruiker is in
deze situatie aansprakelijk voor de herstelkosten.
Schade
Alle schade door of ten gevolge van het gebruik moet door de gebruiker
onmiddellijk worden gemeld aan de dienstdoende beheerder. Indien de
gebruiker bij het betreden van de zaal schade constateert die niet door
hem is veroorzaakt, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden aan de
dienstdoende beheerder. Wordt er door de beheerder schade geconstateerd, dan is de laatste gebruiker aansprakelijk voor de herstelkosten.
Aansprakelijkheid
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe
ook veroorzaakt, die direct of indirect verband houden met het gehuurde.
Indien er sprake is van meer gelijktijdige huurders en niet is uit te maken
welke huurder de schade heeft veroorzaakt, kan iedere huurder hoofdelijk
voor vergoeding van de totale schade worden aangesproken. Huurder on-

derwerpt zich bij voorbaat aan de bepaling van de hoogte van het bedrag,
welk bedrag huurder op eerste aanvraag zal voldoen.
De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
het beschadigen, verwisselen, zoek raken of ontvreemden van eigendommen van huurders en diens bezoekers.
schade of ongevallen, die op enigerlei wijze van verhuurder of diens
bezoekers voortvloeiend uit het gebruik of het betreden van het
gehuurde, de daarbij behorende ruimtes en inventaris.
schade als gevolg van van het niet beschikbaar kunnen stellen van het
gehuurde ten gevolge van overmacht of technische storingen. In dat
geval vervalt het recht op gebruik, doch zal ook geen huur worden
geheven. Materiaal van huurders opgeslagen in De Hilt is niet door De
Hilt verzekerd.
Bevoegd persoon
Tijdens het gebruik van een ruimte dient er tenminste één verantwoordelijk
persoon in de ruimte aanwezig te zijn. Deze persoon dient minimaal 18
jaar te zijn en dient bevoegd te zijn de gebruiker te vertegenwoordigen.
Camerabewaking
Voor veiligheid van gebruikers en verhuurders is videoregistratie aanwezig.
Alarminstallatie
Alle ruimten in De Hilt zijn voorzien van plattegronden met vluchtroutes.
Voor het veilig en snel kunnen verlaten van het gebouw in noodsituaties
dient de huurder deze plattegrond te bestuderen. In geval van nood zal
de alarminstallatie afgaan en dient de gebruikers en hun bezoekers het
gebouw te verlaten. Bij het veroorzaken van een valse (brand)melding
worden de kosten op de dader verhaald.
Gebruikersoverleg
Jaarlijks is er voor de vaste gebruikers een gebruikersoverleg waar allerlei
zaken besproken worden en eventuele wijzigingen in het gebruikersschema
en toekomstplannen ter tafel komen.
‘t Hildertje
Regelmatig verschijnt voor de vaste gebruikers het mededelingenbulletin
‘t Hildertje. Hierin staan belangrijke zaken welke voor de gebruiker van
belang kunnen zijn.
Klachten
Voor eventuele klachten dient u zich in eerste instantie te wenden tot de
bedrijfsleider en als de klacht niet naar tevredenheid is behandeld tot de
bestuurscommissie van De Hilt.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor de sportzalen
Tijdstip gebruik
In principe kan de gebruiker van de sporthal en sportzaal 20 minuten
voor aanvang van de kleedkamers gebruik maken en dan rustig wachten
tot de gehuurde termijn ingaat. Indien er daarvoor geen andere gebruiker
aanwezig is, wordt de verlichting van de gehuurde ruimte 5 minuten voor
aanvang aangedaan. Vanaf dat moment mag er begonnen worden met het
pakken en het plaatsen van spelmateriaal (dus niet in het donker).
De gebruiker zorgt dat hij/zij stipt op tijd aan het einde van de gehuurde
tijd de zaal opgeruimd oplevert voor de volgende gebruiker. Afwijkingen van
deze regel slechts na overleg met de dienstdoende beheerder.
Eventuele uitloop van wedstrijden dient direct besproken te worden met de
dienstdoende beheerder. De gebruiker dient uiterlijk 20 minuten na gebruik
de kleed- en wasruimten verlaten te hebben.
Alle ruimten dienen netjes te worden achtergelaten zoals ze bij aanvang
zijn aangetroffen.
Materiaal
Het gebruikte materiaal dient aan het einde van de gehuurde termijn op
de daarvoor bestemde plaats teruggezet te zijn.
Schoeisel
De sportzalen mogen slechts worden betreden met sportschoenen waarvan
de zolen niet afgeven en waarmee niet buiten het gebouw is gelopen.
Consumpties
Eten/drinken in de sportzalen is niet toegestaan. De gebruiker dient hierop
toe te zien.
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