Tarieven en voorwaarden huur clubgebouw Gorinchemse IJsclub
deze tijden staan voor de tijd van sleutel overdracht (eind tijd is schoon opleveren)

Tarief

Vrijdag/zaterdag/zondag : 10:00 tot 21:00 uur

€ 150,-

Maandag t/m donderdag : 10:00 tot 21:00 uur

€ 100,-

Borg

€ 300,-

Voorwaarden/regels
●

Huurder moet minimaal 25 jaar oud zijn en dient ten alle tijden aanwezig te zijn is dit niet

het geval wordt de borg ingehouden.
●
●

bij de reservering van het gebouw dient de huurder 50% van het huurbedrag te betalen
de aanbetaling aub via de bank overmaken worden dit dient binnen 7 dagen na reservering op onze
rekening binnen te zijn de bank gegevens zijn naam Gorinchemsche Ijsclub rekeningnummer NL74 INGB
0000 4150 12

●

annuleren dient minimaal 30 dagen voor de gereserveerde datum te geschieden om recht te
hebben op vergoeding van de aanbetaling.

●

Het staat het bestuur van de Gorinchemse IJsclub vrij om huuraanvragen te weigeren indien zij hiertoe
aanleiding zien.
Huur is onder voorbehoud van de mogelijkheid van schaatsen op de ijsbaan. Indien geschaatst kan worden
vervallen alle huur reserveringen in de betreffende periode.
De uiterlijke eindtijd van het gebruik van het clubgebouw in de avonduren is 21:00 uur.
De borg bedraagt € 300,- dit bedrag + de resterende 50% van het huurbedrag dient bij ontvangst van de
sleutel contant te worden voldaan de sleutel wordt om 10:00 h in het gebouw overgedragen
De huurder krijgt de borg terug bij het in juiste staat zijn van het gebouw inleveren van de sleutel,
Tenzij:
o er niet of onvoldoende is schoongemaakt. De schoonmaakkosten bedragen € 50,-;
bij vernieling / ontstane defecten van het gebouw of inventaris van het gebouw waarvoor de
huurder aansprakelijk is (dit betekend ook aangerichte vernielingen door de gasten van

●
●
●
●
●

de huurder ligt de schuld bij de huurder)
o
o
o

●

●
●
●

bij vermissing van inventaris van het gebouw waarvoor de huurder aansprakelijk is;
bij het verlies van de sleutel van het gebouw;
er sprake is geweest van dusdanige geluidsoverlast dat dit klachten heeft opgeleverd van uit de
buurt.
o Gebruik van eigen geluidsinstallatie dit is niet toegestaan onder geen voorwaarde !!!.
o frituren is in het gebouw verboden en terrasheaters zijn ook niet toegestaan ..
Bij vernieling/ontstane defecten van het gebouw of inventaris en/of vermissing van inventaris van het
gebouw, met een waarde hoger dan de borg en waarvoor de huurder aansprakelijk is, wordt de schade
verhaald op de verhuurder.
Tijdens de huurperiode kan het bestuur van de Gorinchemse IJsclub niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal, vermissing of slijtage/defecten van persoonlijke eigendommen en/of voor persoonlijk letsel.
De huurder is tijdens de huur periode verantwoordelijk voor de handhaving van de op dat moment geldende
CORONA regels.
Alle boetes die uit het niet volgen van de Corona regelgeving voort komen zullen moeten worden voldaan
(betaald worden) door de huurder.

