Huisregels huur Stichting Pulse
1. Indien de activiteiten van huurder niet in overeenstemming zijn met de doelstelling en/of
werkwijze van Pulse, heeft Pulse het recht om de overeenkomst te ontbinden.
2. Annulering dient uiterlijk 2 weken van tevoren schriftelijk per post (Stichting Pulse, tav
Ruimteverhuur, Postbus 29, 3400 AA IJsselstein) of per mail ruimteverhuur@stichting-pulse.nl
doorgegeven te worden.
3. De huurder verplicht zich te houden aan de openings- en sluitingstijden die opgenomen zijn in
deze overeenkomst.
4. Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan indien er een bar in de locatie is en ten tijde dat de bar
geopend is. De bar is uitsluitend geopend tijdens de activiteit en binnen een uur voor en na de
activiteit.
5. Het roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan in openbare ruimten.
6. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de
accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle gevallen en onmiddellijk de
politie (justitie) worden gewaarschuwd.
7. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de
Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te
leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer één of meer van
bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering evenals ontzegging van
de toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld
8. De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, medewerkers of
beherende vrijwilliger(-sgroep).
9. De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te
leven.
10. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere
gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
11. Geen enkele bezoeker mag tegen andere bezoekers, waaronder ook gebruikers van ruimte(n)
binnen de accommodatie of leden van werkgroepen hinder of overlast veroorzaken.
12. Het bestuur of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
13. Huurder is verantwoordelijk voor het deurbeleid en het gedrag van zijn deelnemers tijdens de
activiteiten.
14. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris of
eigendommen van derden in het gebouw, door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij
door hem georganiseerde activiteit in het gebouw. PULSE is niet aansprakelijk voor schade aan
personen en/of goederen, die huurder en derden tijdens hun verblijf in de gehuurde ruimte
oplopen.
15. Pulse verplicht zich tot het schoon opleveren van het betreffende lokaal voor aanvang van de
activiteit. Huurder verplicht zich na afloop van de activiteit tot het schoon achterlaten van de
gebruikte ruimten en toegangswegen, en tot het opleveren van de ruimte in de staat waarin het bij
aanvang verkeerde (inclusief plaatsing van inventaris).
16. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de
ruimte(n) aan te brengen.
17. Onderverhuur aan derden is niet toegestaan
18. De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende
vrijwilliger(-sgroep), de beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in
ordelijke staat achterlaten.
19. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(n) schoon en opgeruimd
achter te laten.
20. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren
door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met
brommer of auto.

