Huishoudelijk Reglement De Grote Pekken 11
Het multifunctionele gebouw aan De Grote Pekken 11 (hierna: DGP 11) wordt door de Stichting
Vrienden van kerkgenootschap Evangeliegemeente De Regenboog (hierna: SVER) geëxploiteerd ten
behoeve van het kerkgenootschap.

Aard en reikwijdte

1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld voor een verantwoord gebruik van de DGP 11 .

2. Onder de gebruikers van het gebouw worden verstaan:
a. Evangeliegemeente De Regenboog (hierna: EDR), met alle activiteiten die vorm geven aan
haar visie en missie;
b. Vaste gebruikers van het gebouw met wie een meerjarige huurovereenkomst is gesloten:
c. ROC Midden Nederland en Christelijk Kinderdagverblijf LUNA, Hierna te noemen;
d. Huurders met een huurtermijn < 1 jaar;
e. Bezoekers.

3. Alle gebruikers DGP 11 zijn onderworpen aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement en
zijn binnen dit kader verplicht om alle aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Dit reglement is
voor een ieder op aanvraag beschikbaar. In bijzondere gevallen kan gebruikers worden verzocht om
een schriftelijke akkoordverklaring.

Bepalingen

4. Gebruikers maken uitsluitend gebruik van het gehuurde of van de toegewezen zaal / zalen en de
noodzakelijke algemene ruimten, uitsluitend op de afgesproken tijden.
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5. De keuken mag gebruikt worden na overleg met de beheerder en wordt na gebruik opgeruimd en
schoon achtergelaten. In de keuken mogen geen warme maaltijden bereid worden. Het opwarmen
van maaltijden is wel toegestaan, in overleg met de beheerder.

6. Het gebruik van het gebouw eindigt uiterlijk om 22:30 uur, behoudens nadere afspraken.

7. Gebruikers van de DGP 11 worden geacht zich als gast te gedragen en goed om te gaan met alles
wat zich in, op, aan of rond het gebouw bevindt.

8. De gebruikte ruimten worden na gebruik opgeruimd en schoon achtergelaten. Afhankelijk van de
intensiteit van het gebruik kan de beheerder verzoeken enige specifieke
schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Gebruikers die op zaterdagavond het gebouw gebruiken,
maken na afloop de gebruikte toiletten schoon en brengen voorts op aanwijzing van de beheerder de
gebruikte ruimte(n) in gereedheid voor het gebruik op zondag.

9. Verenigingen en groepen die gebruik maken van eigen materialen, ruimen deze op in door de
beheerder aan te wijzen kasten of bergruimten .

10. De beheerder kan het gebruik van bepaalde voorzieningen (tijdelijk) weigeren.

11. De overeengekomen vergoeding voor gebruik van de zalen in het gebouw zal achteraf worden
gefactureerd door SVER. Bij reservering van de grote zaal en bijbehorende faciliteiten is een
aanbetaling van toepassing.

De consumpties worden, afhankelijk van de gemaakte afspraken, achteraf gefactureerd of ter plekke
afgerekend bij de beheerder.

12. Gebruik van drugs en andere geestverruimende middelen is niet toegestaan. (Licht-) alcoholische
dranken mogen worden genuttigd indien er toezicht is op een gematigd gebruik. Roken binnen het
gebouw is niet toegestaan.
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13. Het gebruik van de aanwezige muziekinstrumenten is na voorafgaand overleg met de beheerder
toegestaan.

14. Indien ten gevolge van het gebruik schade aan gebouw of inventaris ontstaat, dan is de gebruiker
daarvoor aansprakelijk. Deze (of diens aansprakelijkheidsverzekering) is gehouden de schade te
vergoeden.

Wanneer een lid van een vereniging of een deelnemer aan een groep schade veroorzaakt en diens
identiteit wordt niet bekend, is de leiding van de vereniging of groep hierop aanspreekbaar. De
betreffende leiding kan in overleg met SVER en/of de beheerder zoeken naar een passende
oplossing voor het vergoeden van de geleden schade.

15. DGP 11 kan gebruikt worden door maximaal 500 personen gelijktijdig.

16. DGP 11 is voorzien van een draadloos WiFi datanetwerk. De inlogcode kan worden verkregen bij
de beheerder. De regels omtrent het gebruik zijn nader omschreven in het gebruiksreglement.

17. Indien voor het gebruik van het gebouw door een vereniging of groep een bepaalde
overheidsvergunning noodzakelijk is, dan is deze vereniging of groep zelf verantwoordelijk voor het
tijdig aanvragen en verkrijgen van deze vergunning. Indien een noodzakelijke vergunning ontbreekt,
wordt gebruik van het gebouw niet toegestaan.

18. Het is niet toegestaan aanwezigen in en omwonenden van DGP 11 overlast te bezorgen, door
hinderlijk lawaai, ergerlijk gedrag of op welke wijze dan ook.

19. Parkeren is toegestaan op de parkeerplaatsen op het terrein van DGP 11 of op de omliggende
openbare parkeerplaatsen aan De Grote Pekken. Parkeren op de naastgelegen straten De Brinken en
De Splitting is niet toegestaan.

Bij gebruik vanaf 300 personen is het verplicht om verkeersregelaars aan te stellen om het parkeren
in goede banen te leiden en parkeeroverlast in de buurt te voorkomen. Verkeersregelaars kunnen
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tegen vergoeding worden geleverd door SVER of de huurder kan deze zelf opstellen na instructie
door de beheerder.

Overtreding en sancties

20. Bij overtreding van bepalingen van dit reglement is de beheerder, eventueel na overleg
met SVER, bevoegd een ieder die handelt of nalaat in strijd met dit reglement, de toegang tot het
gebouw te ontzeggen of uit het gebouw te verwijderen.
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