Reglement Blokhut “ Oos Hoes” Helden.
Onderstaande regels gelden tijdens de huurperiode in en rond de blokhut “Oos Hoes” Helden-Dorp.
1. De leidinggevende personen zijn te allen tijde
grond zitten i.v.m. veiligheid spelende kinderen en ter
aansprakelijk voor het doen en laten van de
voorkoming van schade aan de grasmaaier.
groepsleden. De leidinggevende personen zijn
17. Het is ten strengste verboden bomen, planten,
eveneens aansprakelijk voor alle letselschade in welke
afrastering e.d. te beschadigen, takken af te snijden of
vorm dan ook, opgelopen tijdens de gehele huurperiode.
te graven binnen en buiten het terrein.
2. De leidinggevende personen zijn verantwoordelijk
18. Het is verboden om buiten de stookplaats en open
voor de orde en netheid van gebouw en terrein. Alle in
haard een (kamp)vuur of iets dergelijks te houden of
gebruik zijnde lokalen dienen dagelijks schoongemaakt
aan te leggen. Het kampvuur mag niet hoger zijn dan
te worden.
1,20 mtr. Bij droogte is het verboden een vuur te stoken
3. De blokhut mag alleen verhuurd worden aan
in en rond de blokhut. U dient alles netjes op te ruimen.
personen of verenigingen die Jong Nederland-achtige*
19. Van 22.00 uur tot 10.00 uur dient er buiten de
activiteiten houden tijdens de huurperiode.
blokhut rust te heersen. Zorg ervoor dat omwonenden
4. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan
na 22.00 uur geen last meer hebben van geluid. Denk
zowel eigen bagage en goederen, alsmede voor
hierbij ook aan speurtochten, droppings of iets
goederen, gebouw en inventaris van de blokhut. Kosten
dergelijks.
van eventuele beschadigingen worden in rekening
20. Verlichting overdag zoveel mogelijk uit laten.
gebracht. Indien er iets stuk gaat, dient dit direct gemeld
21. Gebruik van alcohol mag alleen plaatsvinden met
te worden bij de beheerder. De huurder onderneemt
goedkeuring van de beheerder. Er mag geen
verder geen actie als dit niet direct noodzakelijk is voor
tapinstallatie geplaatst worden.
het behoud van de blokhut. Denk daarom zelf aan een
22. Bij het houden van tochten e.d. dient men
verzekering.
aanwijzingen en sporen te verwijderen voor 06.00 uur.
5. Het meubilair mag alleen in overleg met beheerder
23. Het is niet toegestaan de blokhut voor de aan
naar buiten worden verplaatst.
huurder toegewezen periode aan anderen in gebruik te
6. Bij overnachten dient de huurder zelf voor
geven en/of onder te verhuren.
slaapspullen te zorgen.
24. Regels van de gemeente Peel en Maas dienen strikt
7. Bij de verhuur is inbegrepen: een 6-pits gasstel, groot
opgevolgd te worden. Met controle belaste ambtenaren
koffie-apparaat (excl. filters), waterkoker en oven.
dient men te allen tijde netjes te woord te staan en hun
Tevens servicekosten zoals gas-, water- en
instructies op te volgen.
elektriciteitskosten voor een vast bedrag.
25. Houdt rekening met de plaatselijke bevolking en
8. In het gebouw mogen geen gasflessen opgeslagen
haar opvattingen. U bent te gast in deze prachtige
worden.
omgeving.
9. Verbandtrommel A is aanwezig. Verbruikte spullen
26. Indien u gebruik maakt van de bossen buiten de
zelf bijvullen.
afrastering van de blokhut, is dit voor eigen risico. Het is
Telefoonnummer van huisarts hangt in de stafkamer.
verboden om in deze bossen te sprokkelen of hout te
10. Er dient dag en nacht voldoende leiding aanwezig te
verzamelen.
zijn, zodat de gehele groep onder controle gehouden
27. Bij het niet naleven van een of meerdere onderdelen
kan worden.
van dit reglement, bij wangedrag, is de beheerder
11. Sinds 1 juli 2008 is roken in de blokhut verboden.
gerechtigd toegang tot het terrein en gebouw te
12. De huurder dient het gebouw en terrein bij het einde
ontzeggen. Het niet voldane deel van de totale
van de huurperiode volledig te poetsen en op te ruimen.
huursom, vermeerderd met de gemaakte kosten blijven
Ook de keuken. Tafels en stoelen dient men netjes op te
verschuldigd.
bergen. Afvalbakken leeg maken in vuilniszakken en in
28. Bij annulering is men 60% van de totale
de container deponeren. Let op dat er geen vuur
huuropbrengst verschuldigd aan de Stichting Jong
aanwezig is. De afvalbakken altijd voorzien van
Nederland Helden. Indien de blokhut voor dezelfde
vuurdovende deksels. Bezems en vloertrekkers zijn
periode met hetzelfde aantal personen weer verhuurd
aanwezig.
kan worden, worden alleen € 25,- administratiekosten
13. Alle afval, behalve papier en glas, verpakt in
in rekening gebracht.
huisvuilzakken, moet in de container gedeponeerd
29. De huurprijs is gebaseerd op huur van maximaal 24
worden. De container op donderdag voor 08.00 uur aan
uur per overnachting. Aankomst en vertrek wordt
de weg zetten. Papier bij elkaar binden en meenemen
minimaal 2 dagen voor de huur met beheerder geregeld.
naar huis. Glas deponeren in de glascontainer.
30. De huurder dient het huurcontract bij navraag te
14. Balspelen zijn alleen toegestaan in het voorste
kunnen overleggen aan de beheerder.
gedeelte van de blokhut en buiten op het sportveld van
31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
Jong Nederland Helden. De sportvelden van SV Helden
dient u de aanwijzingen van de beheerder c.q. diens
mag men niet betreden. Deze horen niet bij de verhuur.
vervanger strikt op te volgen.
15. Auto’s plaatsen op het parkeerterrein buiten de
poort. Twee auto’s kunnen bij de blokhut geparkeerd
worden. De oprit is geen parkeerplaats. Korte tijd uit- en
inladen is geen probleem.
Jong Nederland Helden, dec. 2010
16. Tenten e.d. kunnen alleen geplaatst worden in
overleg met de beheerder. Laat geen tentharingen in de

