INTERN REGLEMENT
1. BESTEMMING
➢ In Gebarenhuis Nowedo staat ontmoeting centraal en zal dienst doen als
activiteitencentrum voor verenigingen en particulieren.
➢ Aan de ingang is er een bord voorzien om folders en affiches te plaatsen. De
huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen ervan na afloop van de activiteit.
2. MILIEU
➢ Alle vuilnis (vuilniszakken, lege flessen, kartons ed…) dient door de huurder te
worden meegenomen.
➢ De huurder verbindt zich ertoe om de rust van de omwonenden te respecteren en
geen overmatige hinder te veroorzaken.
3. DRANKVERBRUIK
➢ Dranken staan geordend in de koelkast. Gelieve na gebruik dezelfde orde te
respecteren.
➢ Frisdranken, bieren zijn verplicht af te nemen van de vzw. De tarieven van deze
prijslijst vindt u in bijlage. Er wordt een boete van 100 euro gerekend voor inbreuken
hierop.
➢ De drankbestelling moet ten laatste 1 week voor de activiteit doorgemaild worden
naar Nico Dumalin (nico.dumalin@telenet.be).
➢ De huurder is vrij om wijn en aperitief af te nemen bij een leverancier naar keuze.
➢ Er is altijd een kleine voorraad witte- en rode wijn voorhanden.
➢ Gebruik van bier- en frisdrankglazen, tassen, ondertassen en borden zijn
inbegrepen in de huurprijs van de zaal.
➢ Koffiepercolators zijn te verkrijgen op aanvraag.
➢ Alle leeggoed dient zorgvuldig gesorteerd te worden.
4. MATERIAAL
➢ Het is verboden nagels, schroeven of punaises e.d. te bevestigen in de muren of
plafonds van het gebouw. Versieringen dienen te worden aangebracht in de
daartoe voorzien ophanglijsten.
➢ Het is verboden lampen of lichtkappen weg te nemen of andere lichten te
plaatsen.
➢ Het gebruik van plakband is niet toegelaten.
➢ Roken in het gebouw is verboden. Buiten aan de inkom is er een overdekte
rookruimte en een asbak.
5. AFSLUITEN
➢ Overal de lichten uitdoen.
➢ Deuren afsluiten en de sleutel afgeven zoals afgesproken met Bart De Doncker (zie
huurovereenkomst).
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