Voorwaarden verhuur aan particulieren Buurthuis Archipel
► De offerte dient minimaal een week van tevoren bevestigd te worden, tenzij anders vermeld. Indien de bevestiging
niet door u gegeven is, komt uw boeking te vervallen en kunt u geen gebruik maken van de ruimte.
► Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven tot een week voordat de activiteit plaatsvindt. Daarna is de offerte definitief.
► Indien u de offerte definitief heeft bevestigd en u (zonder geldige reden of afmelding) niet verschijnt op de dag van
de activiteit, zijn wij genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.
► De volledige kosten conform de offerte dienen minimaal 2 dagen van tevoren betaald te zijn. Dit kan zowel contant
als via de bank. De bankgegevens van Archipel vindt u onderaan de offerte.
► Tenzij anders afgesproken, wordt de offerte ongeldig verklaard indien u niet het volledige bedrag heeft voldaan vóór
de datum van de activiteit.
► U ontvangt achteraf een factuur van ons.
► Bij een verhuring voor een feest krijgt u, buiten de tijd die op de offerte vermeld staat, een uur van tevoren de tijd
om de ruimte voor te bereiden en indien gewenst te versieren. Het is niet toegestaan om spijkers e.d. in de muur aan
te brengen.
► De tafels en stoelen dienen zo veel mogelijk op hun plaats te blijven staan. Wijzigingen aanbrengen in de ruimte kan
alleen geschieden in overleg met de beheerder.
► U krijgt een uur na de verhuur een uur tijd om de ruimte schoon te maken en weer in de originele staat terug te
brengen. Dit gebeurt in samenwerking met en onder toezicht van de beheerder.
► Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Drank mag worden afgegeven en, zo ver de ruimte het toelaat, in de koeling gezet worden. Hapjes mogen kosteloos worden opgewarmd in de magnetron. Voor het bereiden van
maaltijden dient u de keuken ook te huren.
► Bij verhuring vragen wij een borg van € 150. Zodra de ruimte na afloop in goede staat door u is overgedragen krijgt
u meteen de borg terug. Indien er schade aan de ruimte is en/of de ruimte slordig en vies wordt achtergelaten, zult u
uw borg niet terug ontvangen.

