Huisregels en tips voor gebruikers van 't Zaandhoes.
Gebruikers dienen netjes en zorgvuldig om te gaan met gebouwen en terreinen
en deze in goede staat achter te laten. Daartoe is iedere gebruiker verplicht de
volgende regels in acht te nemen:
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Schade of gebreken aan het gebouw of installaties welke tijdens het verblijf worden aangericht of
geconstateerd worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de beheerder.
De ruimtes op de zolder van het clubhuis worden niet verhuurd. De zolder zelf mag nimmer gebruikt
worden om te overnachten, dit in verband met brandveiligheidsvoorschriften.
Lokalen, hal, keuken en keukenapparatuur, toiletten en doucheruimtes moeten na het verblijf schoon
en opgeruimd worden achter gelaten. Indien het gebouw niet schoon opgeleverd wordt, zullen
schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.
Er is geen vuilophaaldienst bij het clubhuis. Alle afval dient door de huurder zelf afgevoerd te worden.
Het afvalbrengpunt van de gemeente bevindt zich op ca. 1 km. van het clubhuis aan de
Ravenhorsterweg richting centrum vlak voor de bebouwde kom aan de linkerkant.
Openingstijden:
Woensdag 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur
Zaterdag 9.00 - 14.00 uur
Ook de kampvuurplaats, terras en de omgeving moeten netjes worden achter gelaten.
Laat geen spullen zoals gereedschappen buiten liggen, om vandalisme of inbraak te voorkomen.
In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
Bij verlaten van het clubhuis en terrein:
 Sluit ramen, luiken en (tussen)deuren en/of controleer of deze gesloten zijn
 Zorg dat keukenapparatuur is uitgeschakeld
 Schakel verlichting en verwarming uit
 Schakel de ventilatie op de laagste stand
Kampvuren mogen alleen in de kampvuurkuil gestookt te worden. Kampvuren dienen vooraf
telefonisch te worden gemeld bij de centrale meldkamer van Brandweer, tel.nr. 0900-8844
Sprokkelen van losliggende stokken op eigen terrein om vuur te stoken is toegestaan.
Kappen van hout is niet toegestaan!
Gebruikers dienen spaarzaam om te gaan met energie:
 Laat geen licht branden in afgesloten en/of niet gebruikte lokalen en ruimtes.
 Beperk het watergebruik voor (zomerse) buitenspelen.
 Sluit ramen en deuren in de winter, maar zorg wel voor goede ventilatie.
Gebruikers dienen de natuurlijke omgeving van het clubhuis te sparen en geen overlast te
veroorzaken voor anderen. Derhalve is het niet toegestaan:
 Aangrenzende bossen te betreden na zonsondergang.
 Af te wijken van wegen en paden in aangrenzende bossen.
 Bomen, planten of andere begroeiing te beschadigen.
 Op enige andere wijze de natuurlijke rust te verstoren in omliggende gebieden.
 Geluidsoverlast te veroorzaken.
Het is gebruikers verder niet toegestaan:
 Te klimmen in of op het clubgebouw, houthok en vlaggenmasten.
 Kuilen, afwateringsgreppels, geulen of afvalputjes te graven.
 Pionierhout te gebruiken voor kampvuren.
 Bomen te kappen of te ‘snoeien´.
 Groente te wassen in de douches of wasbakken.







Afwassen in de douches of wasbakken.
Maandverband in de toiletten door te spoelen, dit hoort in de
daarvoor bestemde afvalbakken.
Caravans en campers op het terrein te plaatsen.
Vuur te stoken buiten de kampvuurplaats.
Huisdieren op het terrein en in het clubhuis toe te laten.
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Aanvullende regels voor huurders
De huurder is verplicht:
 Te allen tijde toegang te verlenen tot het gebouw aan de staf en bestuursleden van de
Scouting Teylersgroep.
 Voor het vertrek op de laatste dag van het verblijf af te melden bij de beheerder of
contactpersoon.
 Op zaterdag (m.u.v. de zomervakantie) tussen 11.00 uur en 18.00 dient het clubhuis
beschikbaar te zijn voor activiteiten van onze eigen scoutinggroep. De lokalen en de keuken
dienen dan door u te worden verlaten en opgeruimd te zijn. (tenzij anders overeengekomen).
 Auto’s enkel te parkeren op de door beheerder aangewezen plaatsen.
 Eigen schoonmaakmiddelen te gebruiken.
 Het clubhuis geheel af te sluiten (inclusief luiken) bij afwezigheid.
 De kampvuurkuil moet na huurperiode vrij van takken, boomstronken en as worden
opgeleverd.
Ontruimingsinstallatie, brandblussers en noodverlichting
Het clubhuis is uitgerust met een ontruimingsinstallatie, brandhaspel en noodverlichting. Deze
apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd. Omdat deze apparatuur en de controle hierop kostbaar is,
maken wij u erop attent dat er (hoge) kosten gepaard gaan met het al dan niet opzettelijk in ongebruik
laten raken van deze apparatuur. Indien de borging van de brandhaspel verwijderd wordt, zonder dat
hiertoe noodzaak bestaat, wordt er € 25,- in rekening gebracht. Voor een defect noodverlichtingarmatuur wordt € 100,- in rekening gebracht.
Waarschuw bij brand altijd direct de brandweer!
Alcohol, verdovende middelen
Alleen het gebruik van licht alcoholische dranken is toegestaan. Overige verdovende middelen, drugs
en dergelijke evenals dronkenschap zijn ten strengste verboden. Overtreden van deze regel leidt tot
het onmiddellijk ontbinden van de huurovereenkomst.
Calamiteiten
In geval van calamiteiten verzoeken wij u dringend contact op te nemen met de beheerder, naast
uiteraard eventueel benodigde hulpdiensten. U vindt u de telefoonnummers van de contactpersonen
en hulpdiensten hieronder.

Noodnummer
112 (calamiteiten, brand, ongevallen)
0900-8844 (geen spoed, wel politie)

Huisartsenpost Oldenzaal
Prins Bernhardstraat 17
7573 AM Oldenzaal
088-5551122

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1
7512KZ Enschede
053-4872000

Beheerder clubhuis
Herman Tensundern
Ververstraat 56
7581 CW Overdinkel
06-25169070

Adres clubhuis 't Zaandhoes: Grensweg 6 , 7581 PH Losser

