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STICHTING DE BUITENGAANDER 

 

VERHUURREGLEMENT  
 

 Alleen Westerhovense verenigingen, voor zover zij een rechtspersoon zijn, kunnen de theater- 
zaal/podium/foyer als zelfstandige eenheid huren van stichting De Buitengaander voor een evenement 
en wel onder de volgende voorwaarden: 
- De aanvraag voor gebruik van de zaal dient minimaal 3 maanden van tevoren ingediend te worden bij      
   het bestuur van stichting De Buitengaander.  
- Deze beslist of de aanvraag gezien kan worden als evenement en dientengevolge in aanmerking komt   
   voor zelfstandige huur. 

 Afspraken omtrent gebruik van de theaterzaal worden, minimaal 4 weken voor de activiteit gemaakt met 
de  beheerder van De Buitengaander, ook te noemen: “verhuurder”.  

 De zalen in De Buitengaander worden verhuurd aan eenieder die er gebruik van wil maken, tenzij het 
een vereniging of (rechts)persoon betreft die discrimineert of provoceert. Dit is ter beoordeling van de 
beheerder en het bestuur. 

 De accommodatie dient te worden gebruikt overeenkomstig haar bestemming 
 Verhuurder kan een borgsom vragen van maximaal € 500,00. 
 Wanneer sprake is van “de beheerder” kan dit een aangestelde verantwoordelijke barmedewerker zijn, 

belast met toezicht en het bedienen van de bar in de ontmoetingsruimte. 
 Op de aanwezigheid van een beheerder kan geen aanspraak worden gemaakt. Eventuele bereikbaarheid 

wordt tijdig aan de huurder kenbaar gemaakt. 
 De huurder kan een ruimte incidenteel dan wel op jaarbasis huren. 
 De facturering en betaling geschiedt achteraf. 
 De huurder zorgt in overleg met de beheerder voor de juiste inrichting van de zalen. Hierbij moet zijn 

voldaan aan de veiligheidsvoorschriften van de brandweer van de gemeente Bergeijk. 
 Voor het inzetten van apparatuur en extra personeelsbezetting (buiten reguliere bezetting om) zijn 

tarieven vastgesteld en worden aan de huurder in rekening gebracht. 
 Aan de regels van de Algemene Plaatselijke Politieverordening dient te worden voldaan door zowel 

huurder als verhuurder.  
 Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich in De Buitengaander op te houden, 

met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop 
gelijkende waar, te gebruiken, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, 
daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 

 De huurder  is verantwoordelijk en zorgt voor voldoende gediplomeerde BHV-ers zoals door de RI&E 
van het evenement wordt bepaald. Deze BHV-ers dienen tevens op de hoogte te zijn van het De 
Buitengaander bedrijfsnoodplan. 

 Het is verboden zonder toestemming van de beheerder, materialen te bevestigen aan deuren, kozijnen, 
muren, vloeren of anderszins. 

 De huurder draagt zorg voor een deugdelijk gebruik van het gebouw en de inventaris, zowel door de 
organiserende vereniging als door bezoekers van een activiteit.  

 Het is mogelijk voor aanvang van de activiteit dat de gebruiker samen met de beheerder de gehuurde 
ruimte controleert. 

 Het gebruik van de praktikabels (podiumdelen) buiten is uitsluitend toegestaan bij droog weer, en alleen 
op het terrein van de Buitengaander of aansluitend aan het terrein van De Buitengaander. 

 De huurder/gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan het gebouw 
en/ of inventaris door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn verantwoordelijkheid 
vallende personen direct of indirect is ontstaan. Eventuele herstellingen geschieden door of op last van 
het bestuur van de organisatie. De huurder/ gebruiker zal de kosten hiervan op eerste aanzegging 
vergoeden. 

 Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten onverwijld door de huurder aan de beheerder 
worden doorgegeven.  
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 Huurder sluit een WA verzekering voor de betreffende activiteit af en tevens dient zij over de vereiste 

vergunningen te beschikken. Kopieën van bedoelde verzekering en vergunningen dienen aanwezig te 
zijn in de zaal tijdens de activiteit. 

 Het naleven van de tabakswet is geboden, d.w.z. rookvrij. Boetes, opgelegd door VWA zullen aan de 
huurder worden doorberekend. 

 De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering t.b.v. in De Buitengaander 
opgeslagen materialen. 

 De huurder maakt zelf melding bij BUMA/Stemra indien muziek ten gehore wordt gebracht en draagt 
zelf de kosten. 

 Het is niet toegestaan om in De Buitengaander zelf meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen, tenzij 
na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. 

 Het is de huurder van de theaterzaal toegestaan een eigen bar te exploiteren op een plaats die in overleg 
met de beheerder wordt bepaald. De huur van het barmeubel alsmede de aankoop van dranken is 
gebonden aan de overeenkomst die stichting De Buitengaander met Claes drankenhandel heeft gesloten. 
Levering gebeurt derhalve onder de in de hiervoor genoemde overeenkomst vermelde voorwaarden 
rechtstreeks aan de verenigingen. Facturering loopt via stichting De Buitengaander. 

 Bij eigen barexploitatie zorgt de huurder voor bevoegd barpersoneel en ziet er op toe dat de wet op 
Alcoholbeleid wordt nageleefd, met inachtneming van wijzigingen. Opgelegde boetes door VWA zullen 
aan de huurder worden doorberekend. 

 De huurder richt de zaal zelf in tenzij met de beheerder anders is overeengekomen. Gemaakte kosten 
hiervoor zullen in rekening worden gebracht. 

 De zaal en het gebruikte meubilair dienen opgeruimd en schoon te worden achtergelaten. Bij het 
verlaten van de zaal dient alles weer in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Afval wordt 
door de huurder afgevoerd. 

 Het is de huurder toegestaan om entree te heffen voor bezoekers van een activiteit. 
 Verhuurder kan op aantoonbare grond van force majeure deze huurovereenkomst met onmiddellijke 

ingang ontbinden. 
 Indien, als gevolg van onverwijtbare overmacht (force majeure), "de Buitengaander" (of een gedeelte 

hiervan) niet beschikbaar gesteld kan worden aan de hurende partij, dan kan huurder in geen enkel 
geval, in welke vorm dan ook, bij verhuurder (vervolg-)schade claimen of de verhuurder voor geleden 
schade aansprakelijk stellen.  

 Annuleringen van reserveringen op jaarbasis, korter dan 3 weken voor gereserveerde datum, kunnen 
niet ingehaald worden. Voor tijdig annuleren kunt u in overleg met de beheerder op een ander tijdstip 
gebruik maken van de ruimte.  

 Annuleringen van incidentele reserveringen dienen uiterlijk 1 week voor datum doorgegeven te zijn, 
annuleringen korter dan 1 week voor aanvang worden in rekening gebracht. 

 Het bestuur en of beheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruikers/ 
bezoekers mochten overkomen, tenzij er spraken is van grove nalatigheid door de verhuurder. 

 Het bestuur en of beheer is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke 
eigendommen of van eigendommen van gebruiker/ bezoeker. 

 Het is niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. 
 Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen door kunnen gaan is te strengste 

verboden. 
 Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan materialen in de accommodatie op te slaan 

of op te bergen. Alle materialen die in de accommodatie worden achtergelaten, moeten bij de beheerder 
bekend zijn. 

 De beheerder kan het gebruik c.q. de opslag van brandgevaarlijke stoffen zoals gasflessen weigeren. 
 Huurder/ gebruiker is gehouden de accommodatie in dezelfde staat achter te laten als waarin zij 

betrokken is (schoon en opgeruimd) 
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 Huurder/ gebruiker dient er voor te zorgen dat er geen overlast wordt bezorgd aan andere gebruikers of 
omwonenden van de accommodatie 

 De beheerder is bevoegd in het belang van de goede orde, veiligheid en zedelijkheid, alsmede in het 
belang van een goede bedrijfsvoering, een bezoeker of gebruiker uit de accommodatie te verwijderen 

 Indien huurder/ gebruiker zijn betalingsverplichting en/ of andere verplichtingen niet, niet geheel of niet 
tijdig nakomt, dan heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen, zonder dat rechterlijke tussenkomst of schriftelijke in gebreke stelling is vereist. 

 
 

 VOOR ALLE ZAKEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST  
HET BESTUUR EN/OF DE BEHEERDER 

 
            Bestuur Stichting De Buitengaander, mei 2020. 


