Gebruikersvoorwaarden
-

Deze gebruikersvoorwaarden maken deel uit van de afgesloten gebruiksovereenkomst;

-

De gebruiker verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik
is aangetroffen en dient de zaal veegschoon te zijn;

-

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. Schade zal
verhaald worden op de gebruiker;

-

De gebruiker zal vooraf de ruimte (n) controleren op eventuele gebreken of schade;

-

De organisatie die de ruimte beschikbaar stelt is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van
persoonlijke eigendommen of eigendommen van de stichting/vereniging;

-

Het is de gebruiker niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren;

-

De gebruikte ruimte is inclusief het gebruik van de foyer. De Glasbak zorgt zelf voor de bezetting van de
bar;

-

Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van décorstukken is alleen toegestaan in overleg met de
beheerder;

-

Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten
strengste verboden;

-

Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan;

-

De gebruiker zal de huisregels naleven zoals ze zijn opgesteld. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in
de foyer;

-

De ruimte mag alleen gebruikt worden conform de gebruikersvergunning zoals die op het pand rust
waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:

maximaal 120 bezoekers;

de accommodatie mag niet gebruikt worden voor feesten/partijen;

het is niet toegestaan om eigen etenswaren en consumpties te nuttigen c.q. te verkopen;

maximum eindtijd is 24.00 uur. De bar sluit om 23.30 uur;

om 1.00 uur moet iedereen uiterlijk het pand hebben verlaten;

-

Annuleringen dienen per mail of schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder, waarbij in het laatste geval
de poststempel geldt als annuleringsdatum;

-

De gebruiker stelt een of twee vrijwilligers ter beschikking aan de Glasbak ten behoeven van o.a.
bardiensten;

-

De gebruiker betaalt een vrijwilligersbijdrage aan de huurder bij events zoals optredens, voorstellingen etc.
Ook als de gebruiker zelf aangeeft de aanwezigheid van een vrijwilliger te wensen;

-

De Schoor behoudt het recht de gebruiksprijs jaarlijks te verhogen met het maximale door het CBS
aangegeven indexcijfer;

-

Bij annuleringen gelden de volgende annuleringskosten:

Een maand van tevoren: 25% van de gebruikssom;

Twee/drie weken van tevoren: 50% van de gebruikssom;

Een week of minder van tevoren: 100% van de gebruikssom.
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