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Kort huishoudelijk reglement
Beste huurder,

Bij aankomst:
- Alle branddeuren ontgrendelen
- Als er eten gemaakt wordt (frieten, barbecue, …), steeds karton onder toestellen leggen ter
bescherming van de vloeren.
- Er mag nooit op de tribune geklommen worden (100 euro boete)
Bij vertrek volgende punten controleren:
- Alle stoelen (per 12) en tafels (op de karren) en in de berging terugzetten, verlengstukken op de
palet leggen
- Let op: in de berging tussen keuken en vergaderzaal staan 70 PVC stoelen, 20 tafels in de
vergaderzaal en 7 in de keuken
- Vegen; alle affiches en briefjes verwijderen, ook kleefband of touwtjes verwijderen
- Vuilniszakken/karton/ander afval mee naar huis
- Frigo’s aanvullen
- Lege wijnflessen meedoen (overdag kan je de glascontainer aan het zwembad gebruiken)
- Leeggoed sorteren in de juiste bakken; volledige bakken tegen de koelcel zetten
- Glazen afwassen en afdrogen + terugzetten op de juiste plaats
- Alle materiaal wegdoen (ook uit hangar)
- Lichten uit
- De grendels van de branddeuren opnieuw toeschuiven (diefstalpreventie)
- Sleutel in de brievenbus
- Als er niet of niet genoeg is opgekuist, rekenen wij een boete aan.
Opgelet!
- In heel het gebouw is een rookverbod van kracht.
- Op de tribune mag geen drank verbruikt worden (te controleren door huurder)
- Er mag geen eigen drank meegebracht worden. (€100 boete/soort)
Uitzondering: wijn of schuimwijn. (€50 schenkrecht)
- Extra glazen, frigo’s, koffietassen en /of percolator nodig? Aanvragen vooraf.
- Schade? Melden aan de verantwoordelijke van de zaal
- Huurders onderling mogen nooit onderlinge afspraken maken om materiaal te laten staan e.d.
Dit kan enkel na afspraak met de zaalverantwoordelijke.
Bij problemen kan je bellen naar de NOOD-foon van De Bunder op 051 70 02 85 – kies 5
Wij wensen U een prettige dag
tot de volgende keer,
Personeel De Bunder

