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Vesperstraat 51

Gebruiksvoorwaarden gebouw Het Loesje en `t Patronaat
-

Verhuur van de accommodaties is in principe alleen mogelijk aan in Mierlo gevestigde verenigingen en of
instellingen, werkzaam op cultureel of maatschappelijk terrein.

-

De huurder mag de accommodatie uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken. Voor een
ander gebruik is vooraf toestemming van de beheerder nodig.

-

De huurder is er voor verantwoordelijk dat de accommodatie door de leden van de door haar beoogde doelgroep, c.q.
Leden van haar vereniging, niet voor, noch na de overeengekomen huurperiode wordt, betreden.

-

De huurder is verplicht de aanwijzingen van de dienstdoende beheerder op te volgen en alle bijzonderheden welke
zich tijdens de huurperioden in en rond het gebouw voordoen aan hem / haar te melden.
-

De huurder is mede verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de directe omgeving van het
gebouw direct voorafgaande, tijdens en na afloop van de tijdspanne van de huurperiode.

-

De huurder draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde tijdens de huurperiode. De accommodatie mag
niet worden betreden door leden van verenigingen waarmee een huurovereenkomst bestaat, zonder dat de daartoe
verantwoordelijke leiding in het gebouw aanwezig is.

-

Huurder draagt zelf de zorg voor het in en uitruimen van de gehuurde ruimte en zorgt ervoor dat deze ruimte bij het
beëindigen van de activiteit bezemschoon achtergelaten wordt

-

De beheerder heeft het recht een ieder die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op algemeen
aanvaarde wijze gedraagt of handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, uit de accommodatie te verwijderen en
zo nodig de toegang tot de accommodatie te verbieden.

-

De huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit haar activiteiten tijdens de door haar
gehuurde periode ontstaan. De huurder dient er voor te zorgen dat er geen beschadigingen aan accommodatie en /of
inventaris worden toegebracht.

-

Alle vernielingen of beschadigingen tijdens het gebruik ontstaan, dienen onmiddellijk aan de beheerder worden
gemeld. Vernielingen of beschadigingen moeten op eerste aanzegging van de zijde van het bestuur Stichting MFA
worden vergoed.

-

In geval van verhuur aan een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid of groep van particulieren, is diegene die
de huurovereenkomst aangaat, hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van de huurvoorwaarden.

-

Hij dient er voor te zorgen dat er geen beschadigingen aan accommodatie en /of inventaris worden toegebracht. Alle
vernielingen of beschadigingen tijdens het gebruik ontstaan, dienen onmiddellijk aan de beheerder te worden gemeld.

-

Vernielingen of beschadigingen moeten, op eerste aanzegging van de zijde van het bestuur Stichting Multifunctionele
Accommodaties, worden vergoed.

-

In geval van ingebruikgeving aan een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid of groep van particulieren, is
diegene die de huurovereenkomst aangaat, hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van de huurvoorwaarden.

-

Het is huurder niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder, goederen welke tot de inventaris
van de accommodatie behoren, voor gebruik buiten die accommodatie aan te wenden.

-

Het is niet toegestaan om goederen in of op het bij de accommodatie behorende terrein op te slaan, uitgezonderd
hetgeen dienovereenkomstig in de huurovereenkomst werd vastgelegd.
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-

Het bestuur MFA beslist over het eventueel toekennen van opslagruimte binnen de huurovereenkomst.

-

Het bestuur van de Stichting MFA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of vermissing van
eigendommen van de huurder bij gebruik van de accommodatie. Evenzo is het bestuur van de stichting MFA niet
aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen welke zich tijdens de huurperiode in of rond de accommodatie
voordoen.

-

De huurder dient tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Eigendommen van de huurder die met
toestemming van het bestuur van de Stichting MFA opgeslagen zijn in één van de locaties zijn voor risico van
huurder opgeslagen waarbij de huurder bepaalt of de onder haar verantwoordelijkheid vallende eigendommen op
enige wijze verzekerd worden.

-

Gebruik van de in de accommodaties aanwezige installaties (bar, keuken , beeld , licht en geluid) is uitsluitend onder
nader met de beheerder overeen te komen voorwaarden mogelijk.

Aanvullende voorwaarden: Geen
Met deze versie komen alle voorgaande versies te vervallen.
Mierlo 05 november 2015

MFA-06/rev00

Pagina 1 van 2

