Tarieven en voorwaarden voor de huur van de locatie Het
Zevenhuizen het clubhuis van Vogelvereniging Kleurenpracht.
De vogelvereniging kent tarieven voor commercieel gebruik en een verlaagd tarief voor
verenigingen en stichtingen op ideële grondslag.
1) Commercieel gebruik
a) Een commercieel tarief voor lang gebruik
b) Een commercieel tarief voor eenmalig gebruik
Deze tarieven worden in overleg met de klant vastgesteld a.d.h.v. eisen van de klant en het
gebruik van inventaris.
2) Het verlaagd tarief.
Dit tarief is €10, = per uur voor de huur van het gebouw inclusief het gebruik van
keukenapparatuur en servies.
Dit tarief geldt voor het normale gebruik van het gebouw, als de vereniging wil
afwijken van het normale gebruik wordt in overleg voor dit gebruik een apart tarief in
rekening gebracht.
3) Als er behoefte is aan opslagruimte, en de vogelvereniging kan aan deze behoefte
tegemoet komen, wordt hiervoor een extra bedrag in rekening gebracht. De hoogte van
dit bedrag is afhankelijk van de te huren opslagruimte.
4) De vogelvereniging heeft een contactpersoon aangesteld die als aanspreekpunt voor de
huurders fungeert. In overleg met deze contactpersoon kunnen de huurders eventuele
wensen bespreken. Deze wensen worden door de contactpersoon in de
bestuursvergadering ingebracht. Na bespreking in het bestuur wordt de haalbaarheid
van de wensen aan de klant meegedeeld.
5) Er is een beamer en projectiescherm aanwezig, deze kunnen worden gehuurd voor een
bedrag van €5,= per uur.
Wat kunnen huurders verwachten:
Een schoon en warm, goed verlicht gebouw met inventaris en gebruik van keuken, koelkast
en koffieapparatuur met voldoende servies aanwezig. Er wordt geen kantinepersoneel door
Kleurenpracht beschikbaar gesteld.
Voldoende gratis parkeergelegenheid in een rustige omgeving. Geen overlast tijdens het huren
van het gebouw.
Wat verwacht Kleurenpracht:
Dat u het gebouw en onze inventaris met respect behandelt . Dat u zelf koffie en thee
meebrengt maar onze apparatuur schoon achterlaat. Dat u de toiletten en het gebouw netjes
achterlaat. Dat u zich houdt aan de aanwijzingen van onze contactpersoon. Als er desondanks
iets is gebeurt dat schade aan gebouw of inventaris heeft veroorzaakt, dit voorval meldt aan
onze contactpersoon.
Dat u zich aan de wet en regelgeving houdt.

