
Reglement incidentele verhuur Verenigingsgebouw "de Wheme", Hall 
 
1.0 algemeen 
 

1.1 Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall verhuurt één of meerdere zalen in het verenigingsgebouw "de Wheme" aan 

particulieren, verenigingen of stichtingen voor het houden van bijeenkomsten met een besloten karakter. 

 
2.0 gebruik 
 

2.1 Voor de huurder staan 2 zalen ter beschikking: de grote zaal en/ of de kleine zaal. 

2.2 De huurder reserveert bij de beheerder en vult vooraf samen met de beheerder de huurovereenkomst in. Naar behoefte geeft de 

beheerder nadere mondelinge uitleg over de gang van zaken. 

2.3 De huurder wordt toegang verleend door de beheerder, bij diens afwezigheid door een door de beheerder nader te bepalen 

plaatsvervanger. 

2.4 De huurder zal zich op de hoogte stellen van het voor het pand geldende beveiligingsplan en de veiligheidsvoorschriften  

2.5 De huurder zorgt zelf voor het klaarzetten van het benodigde meubilair en andere materialen. 

2.6 Er mag geen gebruik gemaakt worden van de in het pand aanwezige materialen van andere verenigingen en stichtingen. 

2.7 Met uitzondering van noodgevallen, is het niet toegestaan gebruik te maken van de aanwezige telefoonvoorziening. 

2.8 Indien gewenst kan gebruikt gemaakt worden van de in het pand aanwezige professionele geluidsinstallatie. De extra kosten hiervoor 

bedragen € 20,00.  

2.9 Het is niet toegestaan auto's te parkeren op het terrein voor het verenigingsgebouw. 

2.10 De huurder zorgt voor het ordelijk achterlaten van de gebruikte ruimtes en toiletten. Dit houdt o.a. in het opruimen van het meubilair, 

de vuile was en het afval, het afwassen van gebruikt servies en het veegschoon achterlaten van het pand. 

2.11 Na 0.30 uur ’s avonds mag geen gebruik meer worden gemaakt van de in het pand aanwezige muziek- en geluidsinstallatie dan wel 

muziek- en/of geluidsinstallatie van de huurder zelf. Tevens dient de huurder het pand uiterlijk 1.00 uur ’s nachts verlaten te hebben. 

2.12 De huurder dient er in zijn algemeenheid voor te zorgen dat een bijeenkomst niet leidt tot overlast in wat voor vorm dan ook voor 

omwonenden.  

2.13 Het bestuur houdt zich het recht voor om beschadigingen aan het gebouw en/ of de inventaris bij de huurder te claimen. 

 
3.0 consumptiegebruik 
 

3.1 De huurder is verplicht gebruik te maken van de in het verenigingsgebouw aanwezige materialen voor koffie en thee. Het is niet 

toegestaan deze zelf van huis mee te nemen. 

3.2 De huurder zorgt zelf voor de bereiding van koffie en thee en kan hiervoor gebruik maken van de aanwezige apparatuur. 

3.3 Naar behoefte zorgt de huurder zelf voor de verstrekking van andere drank en etenswaren. Het staat de huurder vrij deze naar eigen 

inzicht waar dan ook aan te schaffen. 

 
4.0 kosten 
 
4.1 De kosten van zaalhuur worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: 

- het wel of niet donateur zijn van het verenigingsgebouw 
- een  Hallse vereniging of stichting 
- de duur van de huur 

 
 Voor het vaststellen van de huurprijs wordt onderstaand schema gebruikt:  

 GROTE ZAAL GROTE ZAAL KLEINE ZAAL KLEINE ZAAL 

 Dagdeel ¹)  Uur Dagdeel ¹ uur 

Donateurs van de stichting/  Hallse 
verenigingen en stichtingen 

€ 20,=  € 10,= €  12,= €  6,= 

Overigen € 50,= € 25,= € 25,= € 15,= 

¹) Onder "dagdeel" wordt verstaan: ochtend, middag of avond 
 

4.2 De prijs voor koffie, thee en frisdrank bedraagt € 0,70 per gebruikte consumptie. 

4.3 De verrekening van de gemaakte kosten vindt plaats zoals aangegeven op de huurovereenkomst. 

Bij verrekening op rekening ontvangt de huurder een nota van de penningmeester van de stichting, welke binnen 14 dagen voldaan 

dient te worden. Een contante afrekening dient plaats te vinden binnen uiterlijk 1 week met de beheerder. 

4.4 Het bestuur is gerechtigd alle kosten, voortvloeiend uit het niet (voldoende) nakomen van bovengenoemde verplichtingen door de 

huurder (extra schoonmaakkosten/ schade aan gebouw, inventaris etc.) zonodig ook achteraf nog, op de huurder te verhalen.    

 
5.0 diversen 
 

5.1 De huurder kan klachten en opmerkingen deponeren bij de beheerder, zonodig bij het Stichtingsbestuur 

 (L.Hissink /  06-10868581 of A.Menkveld / 0313-651761) 

5.2 Het bestuur van de stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of vermissingen van 

particuliere eigendommen die zich in het pand bevinden. 

5.3 Het bestuur is gerechtigd te beslissen over alle zaken waarin dit reglement niet voorziet. 

 
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall. 


