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 geldt een rookverbod. Buiten kan op een daartoe aangewezen plek
gerookt worden.

2.

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 jonger is dan 18 jaar.
Verder zullen de regels gesteld bij, of namens de Drank- en Horecawetgeving worden nageleefd
en gehandhaafd.

3.

Personen die agressief, discriminerend en/of aanstootgeven gedrag vertonen zullen hierop door
het bestuur worden aangesproken. Bij herhaling van bedoeld gedrag zal verwijdering en/of
ontzegging uit/van het pand volgen.

4.

Huurders dienen het gebruikte meubilair terug te zetten zoals ze het hebben aangetroffen. Een en
ander ook aangegeven in het huishoudelijk reglement.

5.

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.

6.

De gebruikte ruimtes dienen netjes en ordelijk te worden achtergelaten, zie ook huishoudelijk
reglement.

7.

Huurders, die zelf muziekuitvoeringen ten gehore brengen, dienen de Buma/Stemra zelf te
informeren, en zelf hiervoor de kosten te dragen.

8.

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.

9.

Een persoon die de huisregels herhaaldelijk niet naleeft, kan door het bestuur voor een daarbij te
bepalen termijn de toegang tot het dorpshuis worden ontzegd.

10. Alle aanwijzingen, gegeven door het bestuur dienen direct te worden opgevolgd.
11. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze huisregels worden beslist door het bestuur van
het dorpshuis.
12. 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.
Huurders en derden dienen hun auto op de Brink te parkeren.
13. 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.

