
Onderstaand kunt u de regels lezen waaraan een huurder zich dient te houden 

Tijdens het verhuur 
  

Regels rondom vuur: 

• Roken is binnen absoluut verboden. 

• Buiten roken rondom het pand mag alleen bij een asbak. 

• Open vuur rondom de blokhut is in alle vormen verboden. 

• Op het achterveld mag gebarbecued worden. Dit mag alleen op goede afstand van het pand, in 

een veilige BBQ en met blusmiddelen nabij. Afval in de vorm van houtskool wordt door de 
huurder meegenomen. 

  
Vuilnis: 

• Vuilnis moet door de huurder mee naar huis genomen worden. 

• Vuilnis mag niet bij Scouting of bij één van de aangrenzende panden weg gegooid worden. 

• Bij het verlaten van het pand ’s avonds mag er geen afval buiten liggen dat tot overlast kan 

leiden voor omwonenden. 

Geluid: 

• Er dient gebruik gemaakt te worden van de al aanwezige mogelijkheden voor een geluid. Het is 

niet toegestaan uw eigen complete geluidsinstallatie te gebruiken. Overleg met de verhuurder 

wat er precies beschikbaar is en wat u mee mag. 

• Er mag geen muziek gedraaid worden of op andere wijze versterkt geluid gemaakt worden op het 
achterveld of rondom het clubgebouw. 

• Muziek of versterkt geluid binnen in het pand mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden. 

• Muziek of versterkt geluid binnen in het pand moet vanaf 23:00 niet meer hoorbaar zijn op meer 

dan 3 afstand van het pand. 

• Muziek of versterkt geluid binnen in het pand gaat compleet uit om 01:00. 

• De huurder heeft medeverantwoordelijkheid voor het geluidsniveau dat zijn/haar gasten 
produceren rondom het clubgebouw, ook hierbij geldt dat omwonenden geen last mogen hebben 

van overlast. 

• Er wordt op geluidsoverlast gecontroleerd, bij klachten wordt de borg ingehouden.  

 
Gebruik van aanwezige zaken: 

• Er mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige tafels, stoelen, banken en wasbaar 

keukengerei. 

• Er mag van de koffiefilters gebruik gemaakt worden, maar niet van koffie, thee, melk, suiker, 
plastic wegwerplepeltjes en  wegwerpbekers. 

• Er mag van de aanwezige schoonmaakspullen gebruik gemaakt worden, mits dit schappelijk 

gebruik is. 

• Er mag van het aanwezige toiletpapier gebruik gemaakt worden, mits dit schappelijk gebruik is. 

• Overige aanwezige zaken zijn alleen voor gebruik van Scouting Schutgraaf Arnhem en kunnen 
alleen na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder gebruikt worden door de huurder. 

  

Bereikbaarheid tijdens het verhuur:  

• De huurder stelt een mobiel nummer ter beschikking waarop men goed bereikbaar is tijdens het 
verhuur. Het verhuurteam gebruikt dit om met de huurder te communiceren over eventuele 

geluidsoverlast. U controleert regelmatig of er geen berichten zijn van de verhuurder. Mocht er 
gevraagd worden om het geluid te verminderen, dan geeft u hier spoedig gehoor aan. 

  
  



Na afloop van het verhuur 
  

Bij oplevering van het pand is het volgende schoongemaakt: 

• Toiletgroep, gepoetst en goed geveegd, zo nodig gedweild. 

• Keuken, gepoetst en goed geveegd, zo nodig gedweild. 

• Grote zaal en goed geveegd, zo nodig gedweild. 

• Overige ruimtes goed geveegd en zo nodig gedweild. 

• Geen afval rondom het pand 
 

  
Als het verhuurteam tijdens of na het verhuur opmerkt dat u zich niet aan deze regels heeft 

gehouden, dan zal hiervoor borg worden ingehouden. 

  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan meegebracht eigen spullen of spullen van 

derden die tijdens het verhuur beschadigen. 
 


