GEBRUIKERSVOORWAARDEN BLOKHUT GEESTEREN
1. In overleg met beheerder kan er wat anders afgesproken worden dan in deze
gebruikersvoorwaarden staat: dit dient dan vermeld te worden in uw
reserveringsbevestiging.
2. Het bestuur van Jong Nederland Geesteren, beheerder en leiding van de
jeugdgroepen Jong Nederland Geesteren hebben te allen tijde toegang tot de
accommodatie. Dit voor zaken als bijvoorbeeld onderhoud & controle als ook
materiaal ophalen/terugbrengen. Uiteraard respecteren wij de privacy en
wordt dit zoveel mogelijk vermeden.
3. Betalingen & borg
Bij definitieve reservering moet er borg extra betaald worden. Zolang er niet
betaald is kan de beheerder aan iemand anders verhuren (die wel betaald).
Twee weken voor de verhuurperiode dient het verschuldigde bedrag inclusief
borg betaald te zijn. Vermeld bij betalingen altijd uw verhuurperiode en naam.
Borg wordt binnen 2 weken na vertrek teruggestort op de rekening waarmee
betaald is, dit alleen na een positieve controle bij vertrek.
4. Annulering door Jong Nederland Geesteren
- Indien Jong Nederland Geesteren annuleert zal het (evt. evenredig deel van
het) bedrag worden terugbetaald. Denk bij annulering door calamiteiten zoals
dubbele boeking, brand, wateroverlast of andere omstandigheden welke het
niet verantwoordelijk maken om de accommodatie (nog langer) te gebruiken.

- Indien Jong Nederland Geesteren gegronde vermoedens heeft dat de
gebruiker de blokhut niet gaat gebruiken waar deze voor bedoeld is, kan de
beheerder over gaan tot annulering en in sommige gevallen zal dan niet alles
terugbetaald worden. Bijvoorbeeld bij feestpartijen, drank party's,
onderverhuur en commerciële activiteiten welke niet toegestaan zijn.
5. Annulering door gebruiker
Neem altijd contact op met de beheerder voor annuleringen. Betalingen
worden gedeeltelijk, helemaal wel of helemaal niet terugbetaald afhankelijk
van de reden tot annuleren en het moment van annuleren.
6. Aantal personen verhogen van een reservering
- De gebruiker dient te alle tijden er zorg voor te dragen dat de beheerder op
de hoogte is van de groepsgrootte. Indien de gebruiker dit verzaakt kan per
direct de toegang worden ontzegd, dit zonder enig recht op restitutie. Door
vooraf door te geven en bij te betalen wordt dit voorkomen:
- Wijzigingen op de dag van aankomst of tijdens de gebruikersperiode moet aan
de beheerder doorgegeven worden en contant gepast bijbetalen:
7. Aantal personen verminderen van een reservering
- U dient te alle tijden er zelf zorg voor te dragen dat de beheerder op de
hoogte is van uw groepsgrootte. Wijzigingen op het laatste moment of tijdens
de gebruikersperiode moet aan de beheerder doorgegeven worden. De teveel
betaalde wordt dan samen met het verrekenen van de borg terugbetaald.
8. De bruikleen begint door de weeks om 13.00 uur en eindigt om 12.00 uur op
de daarop volgende dag. De avonden in het weekend geschiedt in overleg met
de beheerder. Dit staat in uw reserveringsbevestiging. Wilt u eerder of later
komen of vertrekken dan in uw reserveringsbevestiging staat, neem dan op tijd
contact op met de beheerder of dit mogelijk is. De beheerder gaat uit van de
tijden die in uw reserveringsbevestiging staat i.v.m. de sleuteloverdracht.
9. Bij aankomst heeft u uw reserveringsbevestiging bij u en geeft u de
beheerder een aanwezigheidslijst met namen + woonplaats + evt.
noodtelefoonnummer van alle aanwezigen van uw groep. Dit is vanwege
brandweer & calamiteiten. Mag handgeschreven of getypt of een combinatie

hiervan. Bij vertrek krijgt u deze lijst terug, wij bewaren deze gegevens daarna
niet meer op wat voor wijze dan ook.
10. U dient de blokhut bij vertrek in eenzelfde staat achter te laten als toen u
het aantrof bij aankomst. Samen met de beheerder doet u de controle bij
aankomst en bij vertrek. Eventuele schade dan wel schoonmaakkosten worden
op u verhaald. Tenzij anders afgesproken wordt is er altijd een beheerder bij
aankomst en vertrek voor de controles en sleuteloverdracht, de tijden staan in
de bevestiging.
11. De gebruiker is verantwoordelijk voor de overige deelnemers. Eventueel
door u of uw groep aangebrachte schade aan het gebouw, materiaal en terrein
moet altijd direct worden gemeld bij de beheerder, deze zal dan in overleg met
u een oplossing zoeken. Eventuele kosten voor het herstel zullen voor uw
rekening komen. Niet gemelde schade levert Jong Nederland Geesteren vaak
veel meer kosten op dan wel gemelde schade! Verder hebben gebruikers een
WA verzekering waarop eventueel aanspraak kan worden gemaakt. Kortom
wees eerlijk en laat onze vrijwilligers niet met de brokken zitten.
12. Jong Nederland Geesteren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade aan of diefstal van goederen inclusief en/of lichamelijk letsel van de
gebruiker of wie dan ook, ongeacht de oorzaak c.q. door wiens toedoen de
schade veroorzaakt is, tijdens, voor of na het verblijf in of bij onze blokhut.
13. Bij overtreding van onze huisregels zal de toegang worden ontzegd en
kunnen eventuele kosten op gebruiker worden verhaald. Er wordt in dergelijke
gevallen geen restitutie verleend (bij geluidsoverlast midden in de nacht is het
niet prettig voor ons en ook niet voor u als u eruit gezet wordt).

