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A B C voor huurders van het Zaandhoes 
A. Aanmelden/afmelden:  bij chocolaterie van Zutphen kan de sleutel 

opgehaald  worden op het van te voren afgesproken tijdstip. De sleutel 
wordt bij de eindcontrole ter plekke afgegeven aan de aanwezige 
controleur van die dag.   
Afval: alles zelf meenemen na afloop van de huurperiode. Blijft er afval 
staan/liggen zullen de afvoerkosten bij de huurder in rekening worden 
gebracht. 
Alarm:  in noodgevallen altijd 112 bellen. Houdt er rekening mee dat de 
aanrijtijd voor een ambulance minimaal 15 minuten kan bedragen, deze 
komt vanuit Enschede.  

B.  Brandalarm: er zijn rookmelders in elke ruimte aanwezig. Indien er een 
rookmelder afgaat volgt er een algemeen alarm in het clubhuis. De 
rookmelder is NIET doorgeschakeld naar een alarmcentrale. In geval van 
brand moet zelf via 112 de brandweer gebeld worden.  

C. Calamiteiten: in noodgevallen altijd eerst 112 bellen. Politie en 
brandweer zijn vaak snel ter plekke. De aanrijdtijd van een ambulance is 
langer.  

D. Drankgebruik: we gaan er vanuit dat hier in eigen beheer verantwoord 
mee om wordt gegaan. Indien er bij  overmatig drankgebruik schade 
wordt aangericht of er overlast veroorzaakt wordt zal de schade bij de 
huurder in rekening worden gebracht en zal de melding van overlast 
worden genoteerd. Een volgende keer huren is dan niet meer mogelijk. 
Deuren: de deur van de hoofdingang gaat open met een sleutel. De 
andere deuren kunnen alleen van binnen worden afgesloten door de 
knop te draaien. De kastdeuren in de lokalen en een kast in de keuken 
blijven afgesloten. Deze zijn van de speltakken. Ook het palenhok, 
houthok en buitenberging zijn alleen voor eigen gebruik.  
 

E. Eindschoonmaak: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het schoon 
achterlaten van het clubhuis bij vertrek. Douches, wc’s de keuken en de 
lokalen dienen allemaal schoon te zijn. Indien er 1 van netgenoemde 
zaken niet schoon (genoeg) is zal de gehele  borg worden ingehouden om 
de (extra) schoonmaakkosten te kunnen dekken. 
 Elektra: in de kast naast de buitendeur zitten de schakelaars voor de 
stroom.  

F. ………….. 
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G. Gasfornuis: Aansteken met lucifers of gasaansteker. Gasknop indrukken, 
vlam aansteken en even vasthouden. Niet schoonmaken met een 
schuurspons of Jif! Afnemen met een natte doek is vaak al voldoende.  

H. …………. 
I. Internet: er zijn geen internetaansluitingen aanwezig in dit clubhuis. De 4-

G verbinding kan soms wegvallen door het bosrijke gebied of overgaan op 
Duits netwerk. 

J. ……… 
K. Kampvuur: het is niet toegestaan een kampvuur te maken direct voor het 

clubhuis. Hiervoor maak je gebruik van de kampvuurkuil die rechts achter 
het clubhuis ligt.  Om te kunnen zitten mogen de banken met de ijzeren 
poten gebruikt worden. Informeer eerst of er eventueel een stookverbod 
is bij (zeer) warme dagen.  

L. Lichtbakken: in de lokalen hangen lichtbakken zonder bescherming. 
Indien er een Ledlamp (opzettelijk) kapot gaat zullen de kosten voor een 
reparatie/vervanging bij de huurder in rekening worden gebracht. Luiken: 
Voor vertrek moeten alle luiken weer dicht en afgesloten zijn. Ook als 
men tussendoor het clubhuis met zijn allen verlaat graag de luiken dicht 
doen.  

M. Medische diensten: buiten werktijden en in het weekend is de Spoedpost 
Enschede bereikbaar. Op werkdagen kan een huisarts in Losser gebeld 
worden. Er zijn meerdere praktijken bereikbaar. 

N. Noodnummers:  in ernstige gevallen altijd 112 bellen. Bij overlast van 
anderen of andere zaken bel je met 0900-8844. Daarna graag contact 
opnemen met Herman Tensundern. 

O. Opruimen:  buiten dient alles netjes te worden opgeruimd. Geen afval 
achter het clubhuis achterlaten, de kampvuurkuil moet schoon zijn en de 
banken moeten weer op dezelfde plek in het lokaal staan.  
Oven: de oven kan apart van het gas gebruikt worden. Vergeet niet 
bakpapier op de bakplaten te leggen voordat deze gebruikt wordt. De 
oven heeft geen timer. Dus zelf de baktijd instellen op je mobiel. 

P. Plattegrond: er is een plattegrond van de opstelling van de tafels/banken 
van de lokalen. Alles dient weer op exact dezelfde plek terug gezet te zijn 
op het moment dat de huurder het clubhuis verlaat. Indien dit niet het 
geval is zal er een deel van de borg worden ingehouden.  
Parkeren: Aanhanger(s) graag aan de zijkant van het clubhuis neerzetten. 
Binnen het hek kunnen 4-5 auto’s staan. Zorg er voor dat de deur 
(hoofdingang) vrij blijft voor noodsituaties.  
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Q.  
R.  Rookmelder: in de lokalen hangen twee rookmelders. Indien deze afgaan 

wordt er niet doorgeschakeld naar de meldkamer van de brandweer. 
Verlaat direct het gebouw en bel 112. Bij vals alarm kan de rookmelder  
uitgeschakeld/gereset worden. Het kastje hiervoor hangt aan de muur bij 
de hoofdingang.  

S. Sleutel: er wordt 1 sleutel meegegeven aan diegene die deze komt 
ophalen bij van Zutphen. Deze sleutel is van de voordeur. Indien de 
sleutel verloren raakt of beschadigt is zodat hij niet meer gebruikt kan 
worden, dan zal er een nieuw slot in de deur moeten worden gezet met 
een nieuwe sleutel. De kosten zullen in rekening gebracht worden bij de 
huurder.  

T. Tafels: deze zijn erg zwaar. Liever niet schuiven, maar optillen. Indien de 
vloer hierdoor beschadigd of de tafels zijn ontwricht zullen de 
reparatiekosten in rekening gebracht worden bij de huurder.  

U. ………… 
V. Vernieling/Vandalisme: wanneer er sprake is van opzettelijk schade 

aanbrengen aan het clubhuis of het interieur zullen de kosten in rekening 
worden gebracht bij de huurder, er zal aangifte van vernieling gedaan 
worden en het is dan niet meer mogelijk om het clubhuis opnieuw te 
kunnen huren. 
Verwarming: de thermostaat staat standaard op 15 graden. Deze hangt 
in de keuken en is bestemd voor beide heaters in de lokalen. De 
temperatuur kan handmatig omhoog en omlaag gesteld worden. Het  
duurt 3-5 minuten voordat de heater aanslaat.  Bij terug schakeling duurt 
het ook even voordat de heater uitschakelt. Bij verlaten van het clubhuis 
moet de thermostaat weer teruggezet worden naar 15 graden. Indien dit 
niet gedaan wordt zal een deel van de borg worden ingehouden. 

W.  Wifi: er is wifi aanwezig in het clubhuis. Verder naar buiten zal de 
verbinding wegvallen. De Wificode is Pionierpaal.  

X. ……… 
Y.  
Z. Zand: er zal veel zand in het clubhuis terecht komen tijdens de 

huurperiode. Probeer de afvoerputjes in de douches en de keuken zo veel 
mogelijk zandvrij te houden. Dat scheelt veel onderhoud en voorkomt 
eventuele verstoppingen. 
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WIFI-CODE: 
Pionierpaal 

 

(Eerste P met een hoofdletter.) 

 

 

Mochten er dringende vragen zijn of andere zaken kan er contact op 
worden genomen met Herman Tensundern   06 251 69070 
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Overige belangrijke informatie/telefoonnummers: 

                                     112 

Geen spoed, wel politie 

0900 - 8844 (belkosten) 
of zonder belkosten via het meldformulier 

      112 
Spoedzorg  huisartsen Twente. 
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Huisartspraktijk Huitema                                      
Lutterstraat 4 
7581BV Losser 
T: 053 2005008 
I: huisartshuitema.praktijkinfo.nl 

 
Huisartsenpraktijk Boermans                           Huisartsenpraktijk van den Berg 
Lutterstraat 2a          Lutterstraat 4.  
7581BV Losser          7581 BV   Losser 
T: 053 5381503 spoed kies 3         T: 053 5381405  
E: info@praktijkboermans.nl                                       
I: praktijkboermans.nl 
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Avondrust 
  
Clubhuis “Het Zaandhoes” staat in een bosrijk gebied waar rust een 
belangrijke factor is. Daarom de volgende huisregels, ook ter 
voorkoming van overlast voor omwonenden: 
  
Zorg dat het na 22:00 fluisterstil is, met name ’s avonds draag het 
geluid ver. Eventuele boetes voor geluidsoverlast in en om het 
clubhuis worden verhaald op de huurder van het gebouw, de 
Teylersgroep is hier niet verantwoordelijk voor. 
Mocht je overlast ervaren van derden* dan kun je dit melden bij de 
politie (0900-8844) 
  
Wij danken jullie voor het begrip. 
 Bestuur Teylersgroep Losser 
   
*kan ook komen van buiten de directe omgeving van het clubhuis, 
bijvoorbeeld de zandvlakte. 
 


