Spelregels verhuur Suikerspinhuisje
Beste huurder,
Je wilt het Suikerspinhuisje en/of biertafels/statafels en/of partytenten huren
voor een feestje of activiteit. In deze brief vind je alles wat je moet weten over
het huisje, wat je er aantreft en andere te huren spullen zoals biertafels.
Statafels en partytenten. Lees alsjeblieft de brief goed door. Mocht je dan nog vragen hebben, dan kun je
natuurlijk altijd mailen.
Van wie is het huisje?
Het Suikerspinhuisje is van de gemeente. Oorspronkelijk verzorgde welzijnsorganisatie Portes er uitleen van
speelgoed onder de noemer Suikerspin. Wegens bezuinigingen moest het al snel dicht. Buurtbewoners hebben
op een gegeven moment de speelgoeduitleen op vrijwillige basis ter hand genomen. Op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag is het huisje open van 15.00 tot 17.00 uur.
Omdat het zonde is om het huisje de rest van de week dicht te laten, is het sinds enkele jaren tegen een kleine
vergoeding te huur voor (kleinschalige) feestjes. Je kunt dan gebruik maken van de voorzieningen, waaronder
het speelgoed. Het huisje en de spullen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor bewoners van de buurt Nieuw Engeland.
Inventaris
In het huisje bevinden zich een toilet (met toiletpapier) en een keukentje met warm water. Er is een koelkast
en er staan een koffiezetapparaat en een waterkoker. Er is geen fornuis of warmhoudplaatje aanwezig. Er zijn
handdoeken, theedoeken en schoonmaakartikelen. Er zijn plastic limonadebekers, maar geen koffie- en
theekopjes of glazen. En verder is er natuurlijk heel veel speelgoed.
Voor het huisje staan twee picknicktafels die je kunt gebruiken. Deze kun je echter niet claimen, want deze
behoren tot de openbare ruimte.
Biertafels en partytenten
Wil je verzekerd zijn van zitgelegenheid, dan kun je biertafels met bijbehorende banken huren. We hebben er
drie. Verder hebben we twee professionele normal size (3 x 3 meter) partytenten die eenvoudig zijn uit te
klappen en op te zetten met twee personen. Deze zijn te koppelen en beschikken over afritsbare zijwanden.
De biertafels, statfels en partytenten staan opgeslagen in de zogenoemde buitenruimte van de Villa Novaschool, een ruimte die van buitenaf toegankelijk is. Wil je deze spullen huren, zorg dan voor voldoende mensen
om ze te dragen. Voor een sterke man is het misschien net te doen om een biertafel of een partytent te
sjouwen, maar je loopt al gauw een flink aantal keren heen en weer.
Voorwaarden voor gebruik
•
•

•

Het huisje en de biertafels, statfels en partytenten zijn alleen bestemd voor kleinschalig particulier
gebruik door bewoners van de wijk Nieuw Engeland. Hieronder verstaan wij ook straat/buurtfeesten.
Voorwaarde is dat je het huisje schoon en netjes achterlaat na gebruik. Schoonmaakspullen zijn
aanwezig. Mocht je het onverhoopt niet schoon aantreffen, dan kun je helaas nergens verhaal halen.
Er zit niets anders op dan het zelf maar even schoon te maken.
Ook draag je er verantwoordelijkheid voor dat alles heel blijft en dat het speelgoed allemaal weer
terugkeert. Leen het dus niet uit aan andere kinderen dan die bij het feestje horen. En laat de kinderen
het speelgoed na gebruik terugbrengen voordat ze iets anders pakken. Loop na afloop van het feest
het hele plein even na om te controleren op achtergebleven speelgoed van het huisje. Het meeste
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speelgoed is gemerkt met Suikerspin. Gaat iets kapot of is iets kwijtgeraakt? Wees dan zo sportief om
het even te melden, dan kijken we hoe we het kunnen oplossen.
In het huisje zijn voorraden aanwezig van groepen die gebruik maken van het huisje, zoals de
Suikerspin. Een koffiefilter of een theezakje mag je gerust pakken. Gaat het om grotere hoeveelheden,
bijvoorbeeld een pak koffie, neem dan je eigen boodschappen mee. Heb je iets opgemaakt? Zorg dan
voor aanvulling of meld het even.
Voor versterkte muziek gelden dezelfde regels als op andere plekken in de openbare ruimte (die staan
opgeschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening). Grofweg gezegd komt het er op neer dat als
de omwonenden het kunnen horen, je een evenementenvergunning nodig hebt. Sowieso is het wijs
om elke vorm van overlast voor omwonenden te voorkomen. Als er klachten komen, is het
waarschijnlijk snel afgelopen met de verhuur van het huisje.
Zorg dat je je eigen vuilnis meeneemt. Haal ook de laatste vuilniszak uit de vuilnisbak, ook als deze nog
niet vol is. Etensresten trekken ongedierte aan!
Gebruikte handdoeken en theedoeken mag je inleveren bij de verhuurder.

De sleutel
In overleg met de verhuurder kun je de sleutel ophalen. Afhankelijk van het feit of er eventuele andere
huurders zijn, kan dit bijvoorbeeld ook de avond van tevoren. Je dient de sleutel nadat het huisje is opgeruimd
en schoongemaakt zo snel mogelijk weer in te leveren. Uiteraard hangt dit ook samen met de vraag of het
huisje de volgende dag weer is verhuurd. Draai het slot altijd dicht! Alleen de deur in het slot gooien is niet
voldoende. Met een pasje maak je ’m zo weer open.
Betalen
Voor de huur van het huisje, biertafels, statafels en partytenten vragen wij een geringe vergoeding. Dit bedrag
komt ten goede aan de aanschaf van toiletpapier, schoonmaakartikelen et cetera en is bedoeld voor
vervangingsaanschaf van bijvoorbeeld biertafels. Ook betalen wij zo de mooie nieuwe partytenten af. Je betaalt
dus mee aan het in stand houden van deze mooie voorziening voor onze buurt!
Helaas is gebleken dat niet iedereen zich even trouw aan deze verplichting houdt. Om die reden is de regel
ingevoerd dat je vooraf betaalt. Je betaalt uiteindelijk alleen voor wat je gebruikt. Maak je geen gebruik van het
huisje (vanwege bijvoorbeeld slecht weer) of zet je de partytent bij nader inzien toch niet op, dan krijg je je geld
terug. Meld je even bij de verhuurder voor de afrekening. Alle betalingen gebeuren contant.
Reservering
Check op de kalender op www.schimmelplein.nl of je reservering is genoteerd. Vul vervolgens het overzicht
hieronder in en doe dit met het verschuldigde bedrag in de bus bij de verhuurder. Alleen zo maak je je
reservering definitief.
TOT SLOT
Doe mee!
Het Schimmelplein en de vele activiteiten die er jaarlijks plaatsvinden dankzij heel veel vrijwilligers maken deze
buurt mede tot zo’n fijne buurt om te wonen. Wil je je ook actief inzetten? Kijk op www.schimmelplein.nl hoe
je je kunt aanmelden. Er zijn altijd extra handen nodig en er is voor iedereen wel een klus die bij hem of haar
past.

Reserveringsformulier Suikerspinhuisje en/of bier/statafels en/of partytenten

Ik huur graag de onderstaande zaken ten behoeve van een particulier(e) feestje of activiteit voor
……………..dag ………/…………./……………….[dag/maand/jaar]
Naam ……………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………….
Mailadres …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer …………………………………………………………………….

Aantal

Wat
Suikerspinhuisje
Biertafel + banken (max. 3)
Statafels (evt met rok) (max. 4)
Partytent normal size (max. 2)

Prijs
€ 20
€ 10
€ 5
€ 10

Totaal

Totaal

 Ik betaal de helft van de prijs omdat ik actief ben als vrijwilliger bij een van de activiteiten van de
Beheergroep Schimmelplein, namelijk…………………………………

Ingevuld formulier plus contant bedrag van te voren inleveren bij de verhuurder. Pas dan is je
reservering definitief! Je betaalt alleen voor daadwerkelijk gebruik. Mocht je feestje niet doorgaan
bijvoorbeeld vanwege slecht weer, dan kun je je geld terugkrijgen. Meld je hiervoor bij de
verhuurder.

