Huisregels voor het gebruik van Dorpshuis “De Gasterije”
Dank u voor het willen gebruik maken van de “de Gasterije”. Wij hopen dat u een aangenaam verblijf
heeft in “De Gasterije”.
“De Gasterije” ligt aan de rand van een woonwijk en de bewoners zijn gesteld op privacy en rust. Wij
vragen u dat te respecteren.
Met de term “De Gasterije” wordt bedoeld het dorpshuis en alle daarbij behorende ruimtes en
terreinen.

1. Wettelijke bepalingen
A. De Drank en Horecawet en de gemeentelijke verordeningen die dit nader regelen dienen
strikt te worden nageleefd. Alcohol mag alleen geschonken worden door personen die in het
bezit zijn van een diploma “Sociale Hygiëne” of het certificaat “Verantwoord Alcohol
Verstrekken”.
B. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld
in de Opiumwet, binnen “De Gasterije” te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te
verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben.
C. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is in
“De Gasterije” ten strengste verboden.
D. De gebruiker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na
te leven.
E. Roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan binnen de ruimten van “De Gasterije”.
Roken is toegestaan op de daarvoor gereserveerde plaats bij de ingang. De gebruiker dient
die plaats netjes achter te laten.

2. Overlast

A. Gebruikers van de “De Gasterije” dienen zich dusdanig te gedragen dat het gebruik van het
dorpshuis niet leidt tot overlast bij aanwonenden. Geluid dient tot een acceptabel niveau
beperkt te zijn.
B. Gebruikers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te
verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren, portieren laten
klappen en vol gas wegrijden.
C. Een gebruiker mag voor andere gebruikers, waaronder ook gebruikers van ruimte(n) binnen
“De Gasterije”, geen hinder of overlast veroorzaken.
D. Geen enkele gebruiker mag jegens andere gebruikers, waaronder ook gebruikers van
ruimte(n) binnen “De Gasterije” of leden van werkgroepen hinder of overlast veroorzaken.

3. Beheer

A. Een huurder, bijvoorbeeld een vereniging, is verantwoordelijk voor het naleven van de
gedragsregels door de personen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid in “De Gasterije”
aanwezig zijn, en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de gedragsregels.
B. Gebruikers dienen de aanwijzingen van de coördinator1, beheerder of van een bestuurslid
stipt op te volgen. Het eten van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in “De
Gasterije” is niet toegestaan. In overleg met de coördinator of beheerder kan hiervan
worden afgeweken. Het drinken van alcoholische drank op de openbare weg in de nabijheid
van het gebouw kan aanleiding zijn om dit te melden bij de politie.
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De coördinator is een vrijwilliger die de overige vrijwilligers aanstuurt, de zaalverhuur en activiteiten
overziet/regelt en zorgdraagt voor de inkoop.

C. De lokalen worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor ze ter beschikking zijn
gesteld.
D. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de coördinator of beheerder,
voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.
E. De gebruiker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de
coördinator of beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in schone,
opgeruimde en ordelijke staat achterlaten. De gebruiker dient zijn spullen op te ruimen.
F. Het is de gebruiker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere
gebruikers of die door andere groepen zijn gehuurd.
G. De vloer van de sportzaal mag slechts betreden worden met sportschoenen, tenzij de vloer is
afgedekt met vloerbedekking.
H. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de coördinator of beheerder en/of
bestuur, reclameposters of ander materiaal aan te brengen op de ramen, deuren wanden
enzovoort.

4. Schade

A. Het bestuur, de coördinator of het beheer van de “Gasterije” kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van gebruikers.
B. De gebruiker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw, inventaris, de
installaties en de aan hem ter beschikking gestelde voorzieningen, door hem persoonlijk of
door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
C. Bij schade toegebracht aan eigendommen van de stichting of derden, dient een
schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden
geschikt, zal aangifte plaatsvinden.

5. Melding

De volgende zaken moeten bij de coördinator, beheerder of het bestuur worden gemeld:
A. Ongevallen en bijna ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen of hadden kunnen vallen,
moeten gemeld worden bij het bestuur.
B. Onveilige situaties die volgens de melder tot ongelukken kunnen leiden, moeten gemeld
worden bij de coördinator of beheerder.

6. Overige Bepalingen

A. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot de
accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt
door het bestuur genomen.
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