
 

Voorwaarden Verhuur Speeltuinruimte 

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het huren van de speeltuinruimte. In het geval u deze voorwaarden 
niet nalee9 zal de huurder hier persoonlijk op worden aangesproken. Speeltuin Floragaarde hee9, bij het niet 
houden aan regels/voorwaarden, het recht (deels) borg in te houden. 

Huur  
Huur bedraagt €125,- en borg €100,-. Het gebruik van zaal, keuken en toilet zijn inbegrepen. Een 
koffiezetapparaat, waterkoker en koelkast zijn aanwezig. Wilt u langer dan 5 uur de zaal huren, dan rekenen wij 
voor iedere extra uur €15,-. In het geval u lid van de speeltuin bent of het lidmaatschap voor twee jaar wilt 
aangaan dan krijgt €25,- korNng op de huur. U betaalt dan €100,-. Het inschrijfformulier dient, uiterlijk op de dag 
van verhuur, ondertekend ingeleverd te worden.  

Roken 
De speeltuin is voor kinderen. Er mag binnen en buiten op terrein van de speeltuin NIET GEROOKT worden. 
Roken is toegestaan buiten de hele speeltuin, dus aan de straatzijde. 

Alcoholische dranken 
Alcoholische dranken mogen ALEEN BINNEN genuZgd worden.  

Muziek 
Een geluid installaNe mag ALLEEN BINNEN worden gebruikt. Bij het gebruik van een geluidsinstallaNe dienen de 
deuren gesloten te zijn. LIVE muziek is niet toegestaan.  

Schade  
In het geval van schade wordt deze verhaald op de huurder.  
                                                          
Eind;jd 
De ruimte kan dagelijks tot uiterlijk 20.00 gehuurd worden.  

Oplevering 
Op de afgesproken eindNjd dient de ruimte weer schoon en in dezelfde staat opgeleverd te zijn. Zie de 
SCHOONREGELS op de koelkastdeur en/of onze website. Indien niet conform deze regels opgeleverd wordt er 
(een deel van) de borg ingehouden.  

Betaling en Borg 
Huur en borg dienen vooraf voldaan te worden op NL10 ABNA 0849011795 ten name van Speeltuin Floragaarde 
te Haarlem onder vermelding van "zaalhuur + datum". Borg storten wij aan het einde van elke maand terug. 
Wanneer het huurbedrag is voldaan dan is de reservering definiNef. Indien één week voor verhuurdatum geen 
betaling is ontvangen vervalt de reservering. 

Sleutel 
De sleutel bevindt zich in een sleutelkastje naast de buitendeur. De code van dit kastje ontvangt u per mail. 

U accepteert deze voorwaarden 
Met het overmaken van het huurbedrag accepteert u onze voorwaarden. 
  
Speeltuin Floragaarde


