
1. Algemene huisregels

1.1 De huurder en verhuurder maken afspraken in een schriftelijke (huur)overeenkomst met daarin 

vermeld; dag, tijdstip (van-tot), kosten, 

1.2 Het gebruik van water, gas en elektriciteit is in de huurprijs inbegrepen. Bij (vermoedelijk) 

overmatig veel stroom/gasverbruik zal dit, in verband met de huidige energieprijzen extra 

worden berekend. Het is mogelijk om, tegen betaling, bijvoorbeeld een barbecue of statafels te 

huren als deze beschikbaar zijn.   

1.3 De verhuurder is altijd bevoegd om de buurtkamer te betreden, zonder opgaaf van reden. 

2 Gebruik   

2.1  De verhuurder verhuurd 1 of beide ruimten aan de Van Beijerenstraat 89, Hoorn. 

2.2  Het is niet toegestaan om het pand en/of beide ruimten eerder of later dan het het afgesproken 

datum en tijdstip te betreden. 

2.3  Het meubilair mag niet van binnen naar buiten (en/of andersom) worden geplaatst, dit in 

verband met de hygiëne en het behoud van onze inboedel. 

2.4  Het gebruik van springkussens en confetti is bij ons niet toegestaan. 

2.5  Bij vertrek dienen de lichten te zijn uitgeschakeld, deuren volledig zijn afgesloten en het alarm 

zijn ingeschakeld. 

3 Betaling en annulering 

3.1 De huur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang volledig te zijn voldaan, op bankrekening NL56 

RABO 0302 4601 79 ter name van Praethuys ’t Slot en onder vermelding van naam en 

huurdatum.  

3.2  Annuleren is kosteloos tot 72 uur voor aanvang. In bijzondere situaties kan de verhuurder een 

coulanceregeling te treffen, maar is daar niet toe verplicht. 

4 Schade 

4.1 De huurder is verplicht om schade die vooraf gemaakt is, direct te melden bij de verhuurder. 

Deze melding dient dus voor het in gebruik name te zijn gedaan. Schade die daarna is ontstaan 

moeten ook worden gemeld. De kosten daarvan zullen worden verhaald op de verhuurder.  



5 Sleutelgebruik 

5.1 De sleutels kunnen, na volledige betaling, op een nader te bepalen moment worden opgehaald. 

5.2  De huurder is zelf volledig aansprakelijk voor de sleutels van het pand. Bij verlies of diefstal 

dient er aangifte te worden gedaan en dit te worden gemeld bij het bestuur. De kosten worden 

verhaald op de huurder.  

5.3  Sleutels mogen in geen enkel geval worden gekopieerd of overgedragen worden aan derden. 

5.4  Na gebruik dienen de sleutels direct ingeleverd te worden bij het bestuur.  

6 Noodgevallen 

6.1 Het vrijhouden van alle nooduitgangen is verplicht. Er mogen dus ook geen rijwielen in het pand 

worden gezet, dat geldt ook voor boosters. 

6.2  In verband met de veiligheid, is het absoluut verboden om in de buurtkamer te roken, binnen 

en/of buiten vuurwerk af te steken 

6.3  De buurtkamer beschikt over meerdere verbandtrommels (1x in de zaal, 1x in de huiskamer) en 

blusdekens aanwezig. In geval van acute hartnood hangt er aan de voorzijde een AED. 

7 Misbruik en overlast 

7.1 De buurtkamer is gelegen, in een directe omgeving van woningen, waar rust de norm is. De 

huurder dient deze rust te respecteren en zich daarnaar te gedragen. Na 22:00 uur dient het 

dan ook volledig rustig te zijn, nl. op fluisterniveau. Wij handteren een eindtijd van 00:00 uur. 

7.2 Personen of groepen die ernstige overlast veroorzaken of zich misdragen kunnen door de 

verhuurder uit het gebouw worden geweerd. 

8 Zelfschoonmaak 

8.1 De ruimten dienen door de huurder na afloop te worden schoongemaakt en dus ook schoon 

achtergelaten worden. Hier wordt op gecontroleerd. De keukens, keukenapparatuur, toiletten 

moeten schoon zijn, servies moet schoon worden teruggezet in de kasten, de vloeren 

gestofzuigd en gedweild. Versieringen zoals slingers, ballonnen e.d. moeten zijn verwijderd.  

8.2  Indien de ruimten niet netjes achtergelaten zijn, wordt er €50,00 euro bij de huurder in 

rekening gebracht. 




