Dorpshuis d’Olde Karke
Huisregels
Om het bezoek en verblijf aan Dorpshuis d’Olde Karke voor een ieder plezierig te maken
heeft het bestuur een aantal huisregels opgesteld:
1) In het gehele dorpshuis en op het eigen terrein buiten geldt een rookverbod, uitgezonderd de aangewezen
plek. Deze bevindt zich uitsluitend bij het eerste bankje t.p.v. het toegangspad waar de buiten-peukenbak
aan de muur bevestigd is.
2) Het bestuur verkoopt of verstrekt geen alcoholische dranken. Het is niet toegestaan alcoholhoudende
dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar. Bovendien mag er in het geheel geen alcohol
geschonken worden indien driekwart van de huurders en/of aanwezigen jonger is dan 18 jaar.
Verder zullen de regels gesteld bij, of namens de Drank- en Horecawetgeving worden nageleefd en
gehandhaafd. Alle gebruik van alcoholische drank en de gevolgen daarvan zijn strikt voor rekening van de
huurder en alle gebruikers die bij zijn/haar activiteit aanwezig zijn.
Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgevend gedrag vertonen zullen hierop door het
bestuur worden aangesproken. Het bestuur zal hen de toegang tot het pand ontzeggen.
3) Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij een diploma sociale hygiëne heeft behaald.
Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vermissingen of schade aan goederen of personen
tijdens het gebruik van het dorpshuis en de tot het dorpshuis behorende terreinen er om heen.
4) Het, al dan niet tijdelijk, plaatsen of opbergen van eigendommen van huurders of derden in het dorpshuis,
is slechts toegestaan na overleg met het bestuur.
5) Huurders, die muziekuitvoeringen ten gehore brengen, dienen de Buma/Stemra zelf te informeren, en zelf
hiervoor de kosten te dragen.
6) Huurders dienen er zich van bewust te zijn dat verontreinigingen en beschadigingen in ieders belang dienen
te worden voorkomen. Alle toegebrachte schade aan gebouw en inventaris dient te worden vergoed, en zal
zo nodig worden verhaald.
7) Een persoon die de huisregels niet naleeft en/of het huishoudelijk reglement niet naleeft, kan door het
bestuur voor een daarbij te bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.
8) Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur dienen direct te worden opgevolgd.
9) Geschillen over de uitleg of toepassing van deze huisregels worden beslist door het bestuur van het
dorpshuis.
10) Bij hun komst naar, en het verlaten van, het dorpshuis dienen huurders zich zo rustig mogelijk te gedragen,
i.v.m. eventuele overlast in de buurt.
11) Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw auto op de brink te parkeren, en dat dan ook aan uw gasten te
vragen? NIET parkeren op terrein van de buren (o.a. de kapperswinkel)
12) Inventaris:
a) In de keuken is aanwezig en te gebruiken:
i) Kopjes en schoteltjes
ii) Thermoskannen, 1 x voor thee en 2 x voor koffie. Er zijn twee koffiezetapparaten voor gebruik door
huurders. Thermoskannen zijn aanwezig. Thee in theekannen, koffie in koffiekannen. Koffiefilters
zijn aanwezig, koffie en thee etc. dient de huurder zelf mee te nemen.
iii) Kookplaat en afzuigkap.
iv) Afwasmachine, voor kopjes en glazen kan het korte programma gebruikt worden.
Graag op tijd aanzetten, en zelf de afwasmachine weer uitpakken voor vertrek.
v) Thee-, hand- en vaatdoeken.
vi) Vuile was in de emmer naast de pantry.
b) Meubilair:
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i)

U kunt het meubilair naar eigen inzicht gebruiken. Er staan extra stoelen op verrijdbare plateaus in
de berging.
ii) U treft de tafels in willekeurige opstelling aan, en de stoelen opgestapeld langs de wanden van de
grote zaal. Na gebruik dient u de stoelen weer langs de lange wanden van de grote zaal op te
stapelen. De tafels kunnen in willekeurige opstelling staan.
13) Schoonmaak:
Wij verwachten van u dat u het gebouw schoon achterlaat bij vertrek. Dit betekent: Veegschoon maken,
toiletten schoonmaken. De afwas doen en opruimen. Na een feestje/dagactiviteit ook dweilen. U kunt
hiervoor de aanwezige schoonmaakspullen gebruiken.
14) Kinderen en spelen:
Wilt U uw kinderen op het terrein van de Olde Karke houden en ze niet op straat of op het terrein van de
buren laten spelen? Als meer ruimte nodig is dan kunnen kinderen op de brink spelen. Wees voorzichtig
met oversteken. U bent zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van kinderen.
15) Verwarming:
De ruimten worden centraal verwarmd. De verwarming wordt van te voren op afstand voor U aangezet en
na afloop weer afgezet. Desgewenst kunt u de temperatuur regelen door bediening ve=an de beide
thermostaten in de grote zaal en de kleine zaal. De thermostaat in de kleine zaal regelt ook de temperatuur
in de hal. Wilt U de deuren zo veel mogelijk gesloten houden i.v.m. energiebesparing.
16) Televisie:
In de grote zaal is een televisie beschikbaar voor de huurders. Het gebruik is als alle Samsung Smart TV’s
en wij veronderstellen dat dat bij iedereen in beginsel bekend is. Een handleiding is beschikbaar bij de
afstandbediening. Op de TV is een basispakket aan TV programma’s beschikbaar en er kan een PC op de TV
aangesloten worden middels de HDMI kabel die onder de TV hangt. Wij gaan er van uit dat huurders zelf
weten hoe de verbinding van PC naar TV tot stand wordt gebracht.
Na gebruik de TV in standby modus zetten (uit-knop).
17) Afval:
Na vertrek kan afval in de container buiten bij de voordeur gedaan worden. wilt u een nieuwe vuilniszak
plaatsen in de afvalemmer in de hal (vuilniszakken in het keukenblok)?
18) Vertrek:
Wilt u eraan denken dat u binnen rustig afscheid neemt. Dat betekent dat u niet toetert bij het afscheid en
dat u niet met de deuren slaat. Ons dorpshuis staat midden in een woonwijk.
19) informatie:
Voor informatie en bespreken: www.oldekarke.nl
20) Voor de in deze huisregels genoemd bestuur, kan ook een door het bestuur aangewezen vrijwilliger(s)
bedoeld worden.
Deze huisregels zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Dorpshuis d’Olde Karke op 18 april 2015 en laatst gereviseerd
op 30 juli 2020.
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