HUISREGELS Raaijhal Overloon

Lees deze eerst aandachtig door!

* De Raaijhal wordt 15 minuten voor aanvang geopend en kunnen de omkleedruimtes gebruikt worden.
* 5 minuten voor aanvang worden de lampen in de Raaijhal aangemaakt.
* Indien voor u een andere gebruiker in de hal zit, is het niet toegestaan om de hal voor aanvang van uw reserveringstijd
de hal te betreden.
* Het is verplicht om schoon binnensport schoeissel te dragen en deze pas in de omkleedruimtes aan te doen.
Dus NIET met de sportschoenen aan naar de Raaijhal komen.
* Het is niet toegestaan om in de hal te eten of drinken. Een bidon is wel toegstaan.
* de Raaijhal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van andermans eigendommen.
* De Raaijhal is niet verantwoordelijk voor EHBO en stelt geen pleisters, koolpacks, of iets van dien aard ter
beschikking. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen en bent u zelf verantwoordelijk.
* Op het bord in het voorpartaal hangt een lijst met telfoonnummers van noodhulpdiensten.
* In het voorportaal hangt een AED apparaat tegen de wand van de dubbele toegangsdeur naar de hal en mag gebruikt
worden in noodgevallen. Na gebruik van het AED verplicht dit te melden bij de beheerder.
* Toegebrachte schade aan eigendommen van de Raaijhal, zullen worden verhaaald bij de veroorzaker.
* De verdere uitgebreide huisregels hangen op het bord in het voorportaal. Hieraan dient u zich hiervan in kennis te
stellen en aan te conformeren.

Planning, Resevering, Annuleren, Facturatie en Betaling
Het huurtarief van de Raaijhal voor "eenmalig" gebruik voor het seizoen 2019/2020 bedraagt voor 1/3 zaaldeel:
€
30,-, 2/3 zaaldeel: € 40,- en de hele hal: € 50,- per uur incl. 9% btw. Voor frequent gebruik gedurende een bepaalde
periode of het gehele seizoen zijn andere tarieven van toepassing. Deze zijn op aanvraag.
Nadat wij van u dit ingevulde formulier hebben ontvangen, zullen wij de aangevraagde datum / data en tijd(en) opnemen
in de planning van de Raaijhal. Annuleren van de reservering is daarna niet meer mogelijk.
Nadat wij van u dit ingevulde formulier hebben ontvangen, sturen wij u een factuur voor de kosten van de reservering.
De betaling dient binnen de gestelde termijn, zoals vermeld op de factuur te worden voldaan, met dien verstande dat de
betaling uiterlijk 1 etmaal voorafgaand aan de reservering dient te zijn bijgeschreven op onze rekening. Is het bedrag
dan niet bijgeschreven, dan vervalt de reservering, echter de kosten blijven ongewijzigd en dienen evengoed te worden
betaald.
Pas wanneer het bedrag voor de huur van de Raaijhal is bijgeschreven op onze rekening is uw reservering definitief!
Zolang de betaling niet is bij geschreven op de rekening van de Raaijhal, houdt de Raaijhal zich het recht voor de hal
aan derden te verhuren.

