HUURREGLEMENT OPENLUCHTTHEATER ENGBERGEN
GENDRINGEN
================================================================

Het gebouw en terrein van het openluchttheater kunnen gehuurd worden onder de volgende
voorwaarden;
BELANGRIJK:
******************************************************************************** **
Huurgeld: Bij de ontvangst van sleutel moet U de verschuldigde huur en borgsom per bank betaald
hebben.
*********************************************************************************

Huur Openluchttheater:
Per dag € 165, Maandag tot en met donderdag 12.00 tot 18.00 uur € 60, - (alleen ’s middags mogelijk. Vrijdag niet)
Borgsom:
€ 100,- boven 30 jaar
€ 200 van 21 tot en met 30 jaar.
Onder de 21 jaar door ouders / verzorgers.
Schoonmaakkosten € 50,-Men dient zich te houden aan de overeengekomen huurtijd, zoals in het contract vermeld staat.

Huur + waarborgsom + administratiekosten:
De verschuldigde kosten dienen voor de aanvang van de huurperiode op onze bankrekening
bijgeschreven te zijn. Indien het bedrag niet is ontvangen op de aanvangsdatum, gaat het bestuur er
vanuit, dat het contract niet is aanvaard. Het bestuur behoudt zich het recht voor de ruimte dan
opnieuw te verhuren.
De verschuldigde kosten kunt u overmaken op: Bankrekening: NL 02 RABO 0116391871 t.n.v.
Stichting Openluchttheater – Engbergen, Gendringen.
Als binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode het huurcontract wordt opgezegd, wordt de
huur en borgsom met aftrek van € 5, - administratiekosten terugbetaald.
Retour waarborgsom: U krijgt tot 12 uur de tijd om het gebouw veegschoon te maken, 1 uur voor
het verlaten van het gebouw waarschuwt U dhr. Wim Rosier of dhr. Rob Berentsen. Een van hen

komt dan voor controle en geeft aan de penningmeester opdracht tot terugbetaling van de
waarborgsom minus € 5,00 administratiekosten. Het gebouw moet wel ontruimd zijn bij de
controle!!!
Bij het niet in goede staat opleveren van het gebouw, (bijvoorbeeld beschadigingen enz.) worden de
kosten hiervan in mindering gebracht op de borgsom.
Huurafspraken kunnen alleen gemaakt worden met dhr. W. Rosier tel. 06 -516 510 66.
Tenzij anders overeengekomen is de huurprijs inclusief gas, water en elektriciteit. Bij sommige veel
energie vragende evenementen wijken we hiervan af.
De huurder beheert gebouw en terrein als een goede huisvader!
Open vuur is verboden!!!
U dient zelf te zorgen voor bestek, pannen, servies, toiletpapier en schoonmaakmiddelen.
Plastic en papier in de betreffende container de rest van het afval deponeert men in de daarvoor
aanwezige container.
De vuilnisemmers en toiletemmers moeten bij het opleveren van het gebouw geleegd zijn.
De huurder zorgt ervoor, dat omwonenden geen last hebben.
Bij overlast houdt het bestuur het recht voor om de huur onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie
van de huur en de borgsom.
Het bestuur kan nooit de toegang worden ontzegd.

Gebruik parachute
Er bestaat de mogelijkheid om het terrein van het Openluchttheater te overkappen door middel van
een parachute. Dit is met name handig bij evenementen. Indien u hier gebruik van wilt maken, dient
u dit bij uw aanvraag aan te geven. De parachute zal door medewerkers van het Openluchttheater
worden opgehangen en na afloop van het evenement weer worden opgeruimd.
De kosten hiervoor bedragen € 500,00
Huisartsen Gendringen:
Dr. Schattevoet tel: 0315 - 681320
Dr. Van der Ben tel: 0315 - 681969
Dr. Van Rijssel tel: 0315 - 630 140
Na 17. 00 uur Huisartsenpraktijk Slingeland Doetinchem tel. 0314 - 319888
Alleen bij hoge uitzondering (bv. oproepen van een arts) kunt U terecht bij Dhr. W. Rosier, Bosweg 9
Voorst tel. 06-51651066 ( Woonhuis achter het theater)
In alle andere gevallen bij een van de volgende adressen: De heer G. Klaassen tel. 06- 23198547 of de
heer R. Berentsen tel. 06-30637994.
Het is verboden bomen en struiken in de omgeving van het theater te beschadigen.
Het gebruik van geluidsinstallaties, welke storend zijn voor de rust in de omgeving zijn niet
toegestaan!
Het gebouw moet veegschoon zijn, zo niet dan kan de waarborgsom worden ingehouden, dit ter
beoordeling van de controleur. Het gebouw wordt door de stichting schoongemaakt. De kosten ad €
50,- betaalt u gelijktijdig met de huur.
Over zaken hierboven niet vermeld, wordt in overleg met de huurders door het bestuur beslist.
Het bestuur
Openluchttheater Engbergen * Bosweg 5 * 7083 AB Voorst

