Stichting Scouting Maasland
Verhuur reglement Scouting Maasland
1. Houd het gebouw heel en schoon. Dit zal worden gecontroleerd door de
beheerder.
2. Laat geen overbodige lampen branden en zet alleen waar nodig de
verwarming aan met de knopjes op het bedieningspaneel.
3. Zorg ervoor dat bij afwezigheid alle deuren en ramen gesloten zijn.
4. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden. Na 22.00 uur dient
er rust te heersen ook als het gebouw verlaten wordt.
5. De verhuurder spreekt met de huurder van te voren af welke lokalen en
materialen er gebruikt kunnen worden.
6. De kosten van vernielingen, schade, vermissing en eventueel
schoonmaken zullen bij de huurder in rekening gebracht worden.
7. Na de huurperiode dient het gebouw schoon achtergelaten te worden.
Gemeente Midden-Delfland heeft afvalscheiding hoog op de agenda.
Glas en plastic graag in de containers bij de AH, papier zamelt scouting
zelf in en kan bij de voordeur neergezet worden. Alleen overig vuilnis kan
in de daarvoor bestemde grijze Kliko's worden gegooid.
8. Het ophalen en inleveren van de sleutel wordt in onderling overleg met de
huurder besproken.
9. Tijdens de huurperiode kan men een bezoek van de huurder verwachten.
10. Bezoek van leiding van scouting Maasland die tijdens de huurperiode het
gebouw betreden of spullen komen halen is mogelijk.
11. Leden en leiding van scouting Maasland kunnen altijd gebruik maken van
de sanitaire voorzieningen.
12. Bescheiden kampvuur is mogelijk, alleen in de daarvoor bestemde
stook/kampvuurbak (beschikbaar bij Scouting Maasland). Deze dient
schoon achter gelaten te worden. De huurder moet zelf voor brandhout
zorgen en wat er over is zelf opruimen. Neem tijdens het kampvuur
voorzorgsmaatregelen. In de grote zaal is een brandslang beschikbaar.
13. Tijdens de huurperiode is het mogelijk dat het gras wordt gemaaid.
14. Het is verboden om spijkers in de wanden van de lokalen te slaan.
15. Het gebruik van gasflessen in het gebouw is NIET toegestaan.
16. Kamperen bij het gebouw is NIET toegestaan (afspraak met de gemeente
Midden Delfland).
17. Houdt de oprijlaan naar het scoutinggebouw vrij voor hulpdiensten, maar
ook voor de gebruikers van de volkstuintjes.
18. Het grasveld mag NIET kapotgereden worden door motorvoertuigen.
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