REGLEMENT GEBRUIK ZAAL
in GEBARENHUIS NOWEDO
Gelieve onderstaande richtlijnen te volgen.
Bij het niet naleven van dit reglement wordt de waarborg niet volledig teruggestort.
Alvast bedankt!
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10 stoelen op mekaar stapelen
de stoelen niet voor de verwarming zetten
de tafels in het midden van de zaal per 2 rijen zetten
de tafels niet op elkaar stapelen
de tafels niet verslepen maar door 2 personen opheffen
en verplaatsen
de oude tafels en stoelen terug op het podium plaatsen
het transportwagentje gebruiken om stoelen te
verplaatsen en dat wagentje daarna in de vestiaregang
terugzetten
geen affiches op de muren of deuren plakken
geen naalden of spijkers voor de muren of deuren
gebruiken
de lege flessen sorteren in de bakken ofwel op de
vensterbank zetten
de vuile vloer borstelen of dweilen. De kuismaterialen
liggen in de vestiairegang
de tafels en stoelen proper maken indien nodig
de gaskraan in de keuken na gebruik dichtdraaien
het fornuis na gebruik schoonmaken
de koelkast na gebruik reinigen, het stopcontact ervan
uittrekken en de deur openlaten
de diepvries nooit afzetten!
de vaatwasmachine na gebruik afzetten
de schakelaar van de vaatwasmachine in de
elektriciteitskast ook afzetten
het koffiezetapparaat na gebruik proper maken
de TV + decoder na gebruik afzetten en de kabels niet
uittrekken!
alle vuilbakken ledigen en de vuilzakken meenemen
lege wijnflessen meenemen
kapotte glazen, flessen en borden deponeren in de bak op de vensterbank in de keuken
de toiletten proper houden alsook de vuilbakken ledigen
de lichten doven
de rolluiken naar beneden halen
de nooddeur van de grote zaal terug vergrendelen
de bestaande affiches op alle prikborden (inkom en zaal) terughangen indien deze
weggenomen werden
geen vuiligheid of peuken op de parking of in de struiken achterlaten
verboden te roken in het gebouw. roken doe je buiten bij de inkom waar een asbak
staat.
niet vergeten de buitendeur van de keuken, de deur van de drankenopslagruimte,
die van de grote zaal, de toiletten en de voordeur te sluiten
de sleutels van de grote zaal en toiletten terughangen in het kastje bij de inkom
bij problemen Nico Dumalin verwittigen via 0494 44 29 84
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