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Stichting 't Haarhoes Noordijk   -   Algemene voorwaarden voor verhuur   -   September 2021 

Algemene voorwaarden voor verhuur 

 

• De ruimtes worden alleen verhuurd als er gedurende de huurperiode minimaal één 
persoon van minimaal 18 jaar aanwezig is. 

• Huurder1 heeft toegang tot ’t Haarhoes met een sleutel die zich in de sleutelkast naast de 
hoofdingang bevindt. 

• De code van genoemde sleutelkast zal aan huurder worden verstrekt. Deze verklaart hier 
vertrouwelijk en zorgvuldig mee om te gaan.  

• Indien huurder als laatste het pand verlaat, controleert deze of alle deuren en ramen 
goed afgesloten zijn en hangt de sleutel terug in de sleutelkast. 

• Koffie, thee, fris, bier en wijn is aanwezig. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee 
te brengen en/of te nuttigen. Tarieven hangen bij de bar. 

• Inzet van externe catering is niet toegestaan, tenzij na goedkeuring van het bestuur. 

• Bij huur van de sportzaal mag gebruik worden gemaakt van ballen en klein materiaal.  

• De sportvloer mag niet worden betreden met schoenen die strepen achterlaten. 

• Huurtarieven staan vermeld op de website https://noordijksite.nl/haarhoes/ruimtes 

• Het huurbedrag wordt zo mogelijk online direct bij reservering voldaan en anders per 
bank na ontvangst van de nota. 

• De agenda in de boekingsmodule van ’t Haarhoes is leidend voor reserveringen. Indien 
de ruimte op de toegekende uren niet wordt gebruikt en de reservering niet tenminste 
drie werkdagen hiervoor is geannuleerd, wordt de volledige huurprijs in rekening 
gebracht. 

• Het bestuur draagt zorg voor goed onderhoud en goede werking van faciliteiten zodat 
hiervan ongehinderd gebruik kan worden gemaakt 

• Huurder is gehouden om zorgvuldig met ruimtes en faciliteiten om te gaan. 

• Huurder laat ruimtes en faciliteiten achter zoals hij ze aantrof. 

• Schade toegebracht aan ruimtes of faciliteiten worden door huurder vergoed. 

• Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen van huurder. 

• Huurder veroorzaakt geen overlast voor omwonenden. 

• Huurder dient zich te houden aan aanwijzingen van het bestuur. 

• Het bestuur behoudt zich het recht voor huurder de toegang tot ’t Haarhoes te 
ontzeggen. 

• Het bestuur is niet aansprakelijk voor niet-genoten gebruik door ingrijpen van derden of 
overmacht. 

• Huurder dient zich te houden aan de maatregelen die door de Rijksoverheid en het RIVM 
worden gesteld om verspreiding van het Coronavirus Covid-19 tegen te gaan.  

• Het bestuur behoudt zich het recht voor een andere ruimte toe te wijzen om te kunnen 
voldoen aan de door de Rijksoverheid en het RIVM gestelde maatregelen om 
verspreiding van het Coronavirus Covid-19 tegen te gaan. 

 
 

 
1 Onder huurder verstaan wij zowel een betalende als niet-betalende gebruiker. 

https://noordijksite.nl/haarhoes/zalen

