
Gebruikersregels van gemeenschapshuis Gelre’s End  
 
Artikel 1 
De beschikbaarstelling van ruimten in Gelre's End geschiedt met inachtneming van deze gebruikersregels. De 
beschikbaarstelling  wordt vastgelegd in een gebruiksovereenkomst die door of namens het bestuur van de 
Stichting wordt opgemaakt.  
 
 
Artikel 2 
Onder gebruiker wordt verstaan de instelling c.q. persoon of groep personen op wiens naam de 
gebruiksovereenkomst is afgesloten. 
De gebruiker is tegenover het bestuur verantwoordelijk voor degenen die door hem tot het gebouw c.q. 
gedeelten daarvan zijn toegelaten. 
Tevens is de gebruiker verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van eventueel ontstane schade tijdens de 
duur van zijn gebruik aan gebouw en/of inventaris. 
 
 
 
Artikel 3 
De aard van het gebruik van het gebouw is in de gebruiksovereenkomst vastgelegd. 
 
 
Artikel 4 
Door de gebruiker wordt vooraf aan het hoofd van de exploitatie mededeling gedaan omtrent de persoon onder 
wiens leiding het gebruik zal plaatsvinden. 
Het bestuur van de Stichting is bevoegd om de aanwijzing van een andere persoon te verlangen indien dat met 
het oog op het gebruik noodzakelijk wordt geacht 
 
 
Artikel 5 
Het bestuur van de Stichting is niet aansprakelijk voor in het gebouw verloren gegane goederen of voorwerpen 
noch voor schade toegebracht aan goederen of voorwerpen van gebruikers of anderen. 
 
 
Artikel 6 
Het openen en sluiten van het gebouw, de bediening van de verlichting, verwarming, toneelverlichting, 
luidsprekerinstallatie etc. is uitsluitend aan de beheerder of diens plaatsvervanger of een daarvoor door het 
bestuur van de Stichting aangewezen persoon toegelaten. 
 
 
Artikel 7 
De toegewezen gebruikstijden dienen stipt in acht te worden genomen. De lokaliteiten dienen op de aangegeven 
tijd te zijn verlaten. 
 
 
Artikel 8 
Aan het bestuur van de Stichting  of door het bestuur gemachtigde personen moet te allen tijde de toegang tot 
de lokaliteit worden verleend. 
 
 
Artikel 9 
De verstrekking van consumpties en eventuele etenswaren geschiedt uitsluitend via het buffet van Gelre's end.  
Het is de gebruikers verboden een dergelijke verstrekking op een andere wijze te verzorgen en/of te laten 
verzorgen. 
Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan in overleg met en na goedkeuring door het bestuur van de Stichting 
worden afgeweken. 
 
 
Artikel 9A 
Met ingang van 1 juli 2008 is Dorpshuis Gelre’s End een rookvrij gebouw. Dit houdt in dat in geen enkele 
ruimte gerookt mag worden. 
Een eventuele boete die ons wordt opgelegd door de controlerende instantie zal worden verhaald  op de 
instelling waaraan de in overtreding zijnde persoon is verbonden, dan wel aan de persoon of instantie onder 
wiens verantwoordelijkheid de in overtreding zijnde persoon in het Dorpshuis aanwezig is. 
 



 
Artikel 10 
Het verstrekken van alcoholhoudende drank vindt plaats een uur voor, tijdens en een uur na de activiteiten. 
Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. 
 
 
Artikel 11 
De gebruikte consumpties dienen contant te worden afgerekend. Bij gebruiksovereenkomst kan dit anders 
geregeld worden. 
 
 
Artikel 12 
Behoudens voorafgaande toestemming van het bestuur van de Stichting is het plaatsen van kasten e.d. en het 
aanbrengen van mededelingsborden enz. in de lokaliteit verboden. 
 
 
Artikel 13 
Het dagelijks toezicht op het gebruik wordt uitgeoefend door de beheerder of diens plaatsvervanger, een en 
ander onverminderd de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De door de beheerder of diens plaatsvervanger 
gegeven aanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd.  
Personen die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, dan 
wel handelen in strijd met een of meer voorwaarden betreffende het gebruik van het gebouw, dienen door de 
gebruiker uit het gebouw te worden verwijderd. 
 
 
Artikel 14 
De aan het gebouw en/of inventaris aangerichte schade wordt voor rekening van de gebruiker hersteld. Indien 
niet bekend is door welke gebruiker de schade is toegebracht, wordt deze, behoudens tegenbewijs, geacht te 
zijn veroorzaakt door de laatste gebruiker vòòr het constateren van de schade. 
 
 
Artikel 15 
Indien een gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, heeft het bestuur van de Stichting niet alleen te allen tijde 
het recht de ingebruikneming als geëindigd te beschouwen, maar ook om een of meerdere personen of groepen 
de toegang tot het gebouw voor een bepaalde tijd te ontzeggen. 
 
 
Artikel 16 
Indien de gebruikte ruimte abnormaal vervuild wordt, behoudt het bestuur van de Stichting zich het recht voor om 
de extra kosten van het schoonmaken bij de gebruiker in rekening te brengen. 
 
 
Artikel 17 
In gevallen waarin deze gebruikersregels niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting. 
Afwijking van deze regels uitsluitend in overleg en met toestemming van het bestuur van de Stichting mogelijk. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 21-11-2014. 
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