Voorwaarden voor gebruik

Het buurtcentrum
Het buurtcentrum maakt deel uit van De Schoor, Welzijn in Almere. Zowel De Schoor, vrijwilligers als
derden maken gebruik van het centrum om diverse activiteiten te organiseren.
Gebruik van een ruimte
Alle activiteiten die een bijdrage leveren aan het behalen van de resultaten die jaarlijks met de
gemeente Almere worden afgesproken, zijn welkom. Niet welkom zijn activiteiten die:
- strijdig zijn met onze missie, visie, doelen en beleid (zie www.deschoor.nl)
- (kinder)feesten of andere bijeenkomsten van persoonlijke aard
- activiteiten waar sprake is van in- en verkoop van goederen, diensten, consumpties of
etenswaren
Huisregels
De buurtcentra zijn openbare gelegenheden waar iedereen welkom is. Omdat we te maken hebben
met diverse gebruikersgroepen is een huishoudelijk reglement opgesteld. Als iedereen zich hieraan
houdt, dan is het buurtcentrum een ontmoetingsplaats waar elke Almeerder zich thuis kan voelen.
Zie hiervoor: www.deschoor.nl/huishoudelijkreglement
Kosten die voortvloeien uit een alarmmelding, het niet schoon achterlaten, schade aan de ruimte, het
interieur of andere voorzieningen zijn voor rekening van de gebruiker.
Vrijwilligers
Aan de buurtcentra zijn meer dan 450 vrijwilligers verbonden. Wees aardig voor hen!
Tarieven en prijzen
Voor het gebruik van een ruimte brengt De Schoor kosten in rekening. De hoogte hiervan is
gebaseerd op 3 criteria. Zie hiervoor www.deschoor.nl/tarievenwijzer.
De tarieven worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd. Wanneer de prijzen van overige faciliteiten
aangepast worden, wordt dit tijdig aangekondigd op het mededelingenbord in het buurtcentrum.
Verloop van de activiteit
Omdat het belangrijk is dat kinderen altijd veilig zijn en zich veilig voelen, vragen we jou bij activiteiten
voor kinderen te houden aan de volgende afspraken:
- minstens 2 volwassenen, die in het bezit zijn van een VOG, per activiteit zijn aanwezig
- één is in bezit van EHBO of BHV
- voeren van een opendeurenbeleid
- gebruik van leeftijdsadequaat materiaal
- positief benaderen en aanspreken van de kinderen
- geen grof taalgebruik/schelden/fysiek contact
Overig
Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de BedrijfsHulpVerlening.
Maak je gebruik van muziek? Zorg dan zelf voor een BUMA-licentie.
De overeenkomst geldt alleen voor de in de overeenkomst omschreven ruimte(n), op afgesproken
tijden, voor het aangegeven doel en het aantal personen dat maximaal is toegestaan.
Kosteloos annuleren kan tot 72 uur van te voren. De Schoor kan een overeenkomst annuleren als de
gereserveerde ruimte ingezet wordt voor activiteiten georganiseerd door De Schoor, zijn vrijwilligers of
bij verkiezingen uitgeschreven door de gemeente.
De ruimte mag niet door een ander dan met wie de overeenkomst is aangegaan, worden gebruikt.
Staan er spullen van u opgeslagen in het buurtcentrum? Zorg dan zelf voor een verzekering. De
accommodatie is niet aansprakelijk voor de zoekgeraakte, beschadigde of verloren eigendommen.
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