REGELS VOOR GEBRUIKERS VAN HET SCOUTING GEBOUW VAN SCOUTING ST.-MARTINUS
MECHELEN

===================================================================================
ADRESSEN
Scouting gebouw
Bommerigerweg 3a, 6281 BR Mechelen.
Reservering
M. Wilmes- Burgers, Euverem 22, 6271 KP Gulpen
Telefoonnummer 043-4503262
Bank
Rabobank nummer: NL57RABO016.84.37.201 t.n.v. Scouting
St.-Martinus Mechelen
===================================================================================

1. Reservering en betaling
1.

2.
3.
4.
5.
6.

De gebruiker is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de bevestiging van de telefonische
reservering een borgsom te storten op bovengenoemde bankrekening o.v.v. het ontvangen
reserveringsnummer.
Deze borgsom bedraagt voor een weekendverblijf Euro 75,- en voor een kampverblijf Euro 200,-.
Tevens dient gebruiker een exemplaar van de huur-overeenkomst te ondertekenen en te retourneren.
Na ontvangst van de borgsom en de ondertekende overeenkomst, is de reservering definitief. Hiervan
ontvangt gebruiker geen bevestiging meer.
Indien de borgsom niet tijdig ontvangen wordt, dan zal de reservering geannuleerd worden.
Indien de reservering alsnog door de gebruiker geannuleerd wordt, zal de borgsom niet teruggestort worden
De kosten staan vermeld in de huur-overeenkomst en dienen contant te worden voldaan bij vertrek.
Indien Scouting St.-Martinus Mechelen voor of tijdens de periode, door overmacht genoodzaakt is het
gebruik af te zeggen, dan is zij niet verplicht elders voor onderdak te zorgen voor de hurende partij.

2. Gebruik van het scouting gebouw
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld:
Zaal
: oppervlakte 6 x 12 meter
Keuken : oppervlakte 4 x 5 meter
Hal
: oppervlakte 2,5 x 6 meter
Aparte dames- en herentoiletten, 2 douche ruimtes.
Het geheel is voorzien van centrale verwarming. Buiten het gebouw is een waterkraan + wasbak aanwezig.
Bij het gebruik is inbegrepen een vierpits gastoestel, een ijskast, warm en koud water. In de zaal zijn 3 tafels
en 6 banken aanwezig. De gebruiker dient zelf te zorgen voor kook- en eetgerei. Gelieve geen overgebleven
etenswaren in het gebouw achter te laten! De kleine (bever-) stoeltjes mogen niet buiten gebruikt worden!
De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en vervreemdingen gedurende het gebruik van
het H.K. en het kampeerterrein.
Er mag niets bevestigd worden aan wanden, plafonds, deuren e.d. met spijkers, punaises, plakband e.d.
Er mag uitsluitend iets worden opgehangen aan de in het gebouw aanwezige haken c.q. spijkers.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de nabij gelegen handbal- en voetbalvelden, tenzij hiervoor
goedkeuring is gegeven door de desbetreffende clubs.
Installaties zijn afgesteld. Hieraan behoeft en mag niet gewerkt worden, behalve wanneer instructies zijn
ontvangen.
De warmwatervoorziening geschiedt via een boiler. Als het warm water op is, heeft de boiler ongeveer 8 uur
nodig om op te warmen. Dus niet aan de installatie komen s.v.p.! Bij storingen zie 3.3
De gebruiker draagt er zorg voor dat er geen afval ligt in of nabij het H.K. en het kampeerterrein. Afval dient
gescheiden te worden op de daarvoor bestemde plaats. ( Glas en Papier) Verder kan er in de daarvoor
bestemde zakken plastic, blik en tetra pakken verzameld worden.
Restafval dient gedeponeerd te worden in een huisvuilzak in de daarvoor bestemde containers. Indien de
containers vol zijn geen afval naast de containers te plaatsen, dit afval dient dan zelf afgevoerd te
worden.
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De gescheiden afval (glas) dient door gebruiker zelf in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te
worden,die zich bevinden op het Dr. Janssenplein. (Vanuit het gebouw: naar rechts, dan 1e straat naar
links.Aan eind van deze straat bevindt zich het genoemde plein)
GEDURENDE EEN KAMPWEEK KAN ER GEEN GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN DE
CONTAINERS: HET AFVAL DIENT ZELF AFGEVOERD TE WORDEN.
Het is verboden afvalputjes of afwateringsgreppels te graven.
Denk aan het doven van de buitenlamp: instructies hierover hangen bij de ingang van het gebouw.
Wanneer het zegel van de brandslang moedwillig wordt verwijderd, wordt gebruiker € 20,- in rekening
gebracht.
Wanneer de veiligheidspal van de brandblusser moedwillig wordt verwijderd, wordt gebruiker € 75,00 in
rekening gebracht.
Film kijken kan alleen wanneer u een eigen licentie hiervoor heeft. Anders is het verboden in het gebouw
Een film te kijken.
Kijken.
Tussen 22.00 uur en 7.00 uur dient het rustig te zijn nabij het H.K. en het kampeerterrein in verband met
omwonenden.
De gebruiker mag voor het maken van een kampvuur uitsluitend gebruik maken van de daarvoor bestemde
kampvuurcirkel. De gebruiker dient zelf voor hout te zorgen.
De gebruiker dient ten alle tijden kaderleden van Scouting St.-Martinus toegang te verlenen tot het gebouw.
Op vrijdagavond zijn explorers en Pivo’s in het gebouw. Zij hebben een eigen lokaal en zijn op de hoogte van
jullie komst. Dit is niet van toepassing tijdens vakantieperiodes.
Het gebouw dient schoon te worden achtergelaten. Poetsmateriaal is aanwezig: nat poetsmateriaal s.v.p. niet
meteen in de kast zetten maar vooraf goed laten drogen.
Het is verboden om met voertuigen over het grasveld/kampeerterrein te rijden. Op het betegelde gedeelte
voor het gebouw mogen geen auto's rijden / geparkeerd worden.
De deuren van de berging dienen minimaal 2 meter vrijgehouden te worden. De deuren van de houtopslagplaats dienen eveneens vrijgehouden te worden.
Het is niet toegestaan alcohol of alcohol houdende dranken aan jeugd onder de 18 jaar te schenken of geven.

3. Overig
1.
2.
3.

Scouting St.-Martinus Mechelen is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen e.d. in of nabij het H.K. en
kampeerterrein.
Het H.K. en het kampeerterrein wordt uitsluitend aan groepen van Scouting of Jong Nederland verhuurd.
Bij eventuele calamiteiten dient gebruiker meteen contact op te nemen met Dave Eijkenboom: mobiel
nummer 06-29244121 of Hub Hounjet: mobiel nummer 06-57886300. Voorschriften, rechten en plichten
die hier niet zijn vastgelegd, kunnen met verhuurder afzonderlijk overlegd worden.

4. Belangrijke adressen/telefoonnummers
*
*
*
*

112
: Nationaal alarmnummer
Artsen : Dr. Andriessen, Hoofdstraat 85, 6281 BC Mechelen Tel.: 043-4551212
Dr. Huyben, Heerenhofweg 6, 6281 AR Mechelen Tel.: 043-4552525
Politie : Randweg 5, 6291 DC Vaals Tel.: 043-4002600
Ziekenhuis:Atrium Medisch Centrum Heerlen, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen Tel.: 045-5766666

5. Routebeschrijving
Als u Mechelen binnenkomt rijdt u richting kerk. Bij kerk linksaf (commandeurstraat). Op de eerstvolgende kruising
rijdt u even rechtdoor. Bij “spetjesweide”gaat u naar links, langs de brandweerkazerne. Na brandweerkazerne smalle
weg naar links volgen tot aan het scoutinggebouw.

Scouting St.-Martinus Mechelen wenst u een prettig verblijf toe!

