Huisregels en bijzonderheden van het clubhuis van
Scouting Graaf Otto Groep

Sleutel:
De sleutel is voor de buitendeur bij de keuken. De andere deuren kunt u alleen van binnenuit openen. U dient zelf een afspraak
te maken over het ophalen en inleveren van de sleutel.
Vuilnis:
Het is niet toegestaan om afval achter te laten. U dient al uw afval mee te nemen.
Van deze regel kan, indien u dit wilt, worden afgeweken. Hiervoor worden dan wel kosten in rekening gebracht.
Indien er afval achtergelaten wordt (ook als dit niet vooraf is afgesproken), wordt een lediging van de container in rekening
gebracht. Deze kosten bedragen € 35,00 en zullen met de borg verrekend worden.
Achter het clubhuis, bij de keuken, staat een container, waar restafval in kan.
Geen afval er naast zetten, begraven of verbranden. Geen luchtbedden e.d.
Indien de container vol is, dient u het overige afval zelf mee te nemen.
Denkt u aan het scheiden van afval. Bij voetbalvereniging Klein Dochteren (Zutphenseweg inrit net voor de Zonnebloem) kunt u
het oud papier altijd brengen. Op het Graafschapsterrein kunt u uw plastic, melk-/sap pakken en glas kwijt. (ingang aan de Prins
Bernhardweg. (Hier zit ook Jumbo, Lidl, AH).
Schoonmaakmiddelen:
In het clubhuis zijn bezems, stoffer & blik en een dweilkar aanwezig.
Luiken:
Luiken en raampjes (toiletruimtes) worden vaak vergeten af te sluiten. Wilt u voor dat u weggaat deze controleren. Dus luiken
en ramen mogen alleen open als er iemand in het clubhuis aanwezig is.
Open haarden:
De open haarden mogen gebruikt worden, mits u denkt aan het reëel aanwezige brandgevaar.
De openhaarden schoon achterlaten. Voor brandhout moet u zelf zorgen.
Kampvuurkuil:
Alleen in de kampvuurkuil mag een vuur worden gemaakt, na het raadplegen van de site http://www.natuurbrandrisico.nl/.
Wees altijd bewust van brandgevaar. Het is niet toegestaan (brand)hout weg te nemen uit de houtopslag naast het clubhuis,
want dit is ons pionierhout. Voor het kampvuur kunt u in het bos hout sprokkelen. Zorg ervoor dat u de kampvuurkuil weer
schoon en opgeruimd achter laat. Gebruik kampvuur alleen bij aanwezigheid van volwassen begeleiders.
Bij vertrek:
Er moet na de huurperiode gezorgd worden dat:
•
Alle tafels en stoelen weer in de oorspronkelijke ruimte staan!!!
•
Het clubhuis schoongemaakt wordt. (Alle ruimtes, meubilair, keuken en wc’s.)
•
Alle vuilnis uit het clubhuis is. (Geen etenswaren achterlaten, ook niet in de koelkast of vuilnisbakken.)
•
Buiten ook opgeruimd wordt. (Snoeppapiertjes, speurtochtresten e.d.)
•
De koelkast uit en schoon is en de deur openstaat.
•
Alle ramen, luiken (met de schuifjes aan de binnenkant) en deuren gesloten zijn.
•
Verlichting en/of kachels uit doen.
U mag:
•
•
•
•
•
•
•

alleen auto’s parkeren op het pad bij de keuken.
Absoluut geen maandverband of hele papierrollen of vet in de wc’s gooien.
Niet krassen, schrijven of verven op meubilair, deuren, muren en vloeren. We willen het graag netjes houden, zodat
anderen er ook plezier van kunnen hebben.
Meubilair niet buiten laten staan, als er niemand aanwezig is.
Buiten spelen is overdag en ’s avonds natuurlijk toegestaan, maar …. houdt het bos netjes, verniel niets en houdt
rekening met de buren (na 22.00 uur stilte buiten).
I.v.m. onze buren graag naar het clubhuis rijden via het Daniël Willemsenpad.(Tegenover zwembad De Beemd aan de
Zutphenseweg 110) of Gageldijk vanaf de Zutphenseweg!
Niet op kachels zitten en niet door raamkozijnen klimmen.

Schade
Schade ontstaan tijdens het verblijf dient bij vertrek opgegeven te worden. Na taxatie door de vertegenwoordiger van de
stichting, zal het schadebedrag van de waarborgsom worden afgetrokken. In dit verband wordt tevens van de verhuurder
verlangd dat deze W.A. tegen schade verzekerd is.
Motorcross:
Rond het clubhuis ligt een crossbaan, waar buiten de georganiseerde cross, niet gecrost mag worden.
(U kunt als dit wel wordt gedaan de kentekens doorgeven aan de politie, 0900 8844.)

