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Praethuys ‘t Slot is de eerste buurtkamer van Hoorn en wordt volledig beheerd door vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers, geen buurtkamer. Voor de goede orde hebben wij een aantal huysregels opge-

steld over het gebruik van de buurtkamer. 

1.  Algemeen1.  Algemeen

1.1  De buurtkamer is voor iedereen toegankelijk, maar mag nooit voor 08:00 uur s’ ochtends  

 en na 23:00 uur s’ avonds worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2   Huurder dient zich als een goede gast te gedragen; meubels die binnen staan worden niet 

 naar buiten geplaatst en andersom. 

1.3 Verhuurder mag ten alle tijden het pand betreden. Huurder mag verhuurder de toegang tot  

 het pand niet weigeren. 

1.4 Aanwijzingen van de verhuurder, (bijvoorbeeld in noodgevallen) dienen altijd te worden   

 opgevolgd door de huurder.

2. Gebruik2. Gebruik

2.1 Verhuurder verhuurd 1 of beide ruimten. Het is niet toegestaan om andere ruimten te

 betreden die niet zijn gehuurd. Het is ook niet toegestaan om de ruimte(n) eerder of later  

 te betreden dan is overeengekomen. 

2.2 Het gebruik van gas, water en licht zit in de prijs inbegrepen. Bij overmatig veel gas en/of  

 stroomverbruik, zal dit extra worden berekend. 

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

2.4 Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen in de vorm van frisdrank, chips etc.  

 Koffie en thee zijn bij de huurprijs inbegrepen.

2.5 Het is verboden om binnen te roken. Buiten roken is toegestaan; er hangt aan de buitenzij 

 de van het gebouw een sigarettenbak.

3.  Schade3.  Schade

3.1 Huurder heeft een meldingsplicht m.b.t. schade die voor gebruik geconstateerd is, direct  

 te melden bij de verhuurder. Deze melding dient voor gebruik, te zijn gedaan. Zo hebben  

 wij de mogelijkheid om hetgeen te vervangen, zodat een ander niet misgrijpt. 

3.2. Schade die tijdens de huur is onstaan, moet ook worden gemeld aan de verhuurder. De   

 kosten daarvan worden verhaalt op de huurder. 

3.3 Het is niet toegestaan om de inrichting op enige wijze te veranderen of zaken daaraan toe  

 te voegen zonder toestemming.
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4. Veiligheid4. Veiligheid

4.1 Het vrijhouden van alle nooduitgangen ten alle tijden verplicht. Er mogen geen rijwielen of  

 andere rijwielen in het pand worden geplaatst. Dit geldt ook voor scootmobiel.

4.2 In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om in de buurtkamer te roken, binnen  

 en/of buiten vuurwerk af te steken. 

4.3 De buurtkamer heeft meerdere verbandtrommels hangen. 1x bevindt zich in de keuken in  

 de huiskamer, 1x in de huiskamer (bij de dubbele deuren) en 1x in de zaal links naast de  

 dubbele deuren. 

4.4 In geval van hartnood, hangt er aan de voorzijde van het gebouw, een AED. 

4.5 In geval van brand; hangt er een brandslang in de hal, hangt er een blusdeken in de   

 keuken van de zaal en hangt er een brandblusser in de huiskamer.

4.6 Daarnaast maken wij gebruik van een aantal camera’s die ons pand beveiligd. De beelden  

 worden opgenomen en tijdelijk opgeslagen voor onze eigen veiligheid.

4.7. Bij onveiligheid of uitzonderlijke situaties wordt er aangifte gedaan bij de Politie. 

5. Misbruik en overlast5. Misbruik en overlast

5.1 De buurtkamer is gelegen in een wijk 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. 

5.2 Personen of groepen die ernstige overlast veroorzaken of misdragen kunnen door de 

 verhuurder uit het gebouw worden geweerd. 

6. Zelfschoonmaak6. Zelfschoonmaak 

6.1 De ruimten dienen door de huurder na afloop zelf schoongemaakt te worden. De keukens,  

 keukenapparatuur, servies, toiletten, vloeren (dweilen en stofzuigen).

6.2 Versieringen moeten zijn verwijderd; ballonnen, slingers moeten zijn verwijderd incl. plak- 

 band, touw of ander lint. 

6.3 Indien bij de controle blijkt dat de ruimten niet netjes en schoon achtergelaten zijn, worden  

 er 50,- euro per gehuurde ruimte in rekening gebracht. 

  


