Reserveren via www.combibaangramsbergen.nl
Sport en spel, ook voor familie - vriendengroepen – bedrijfsuitjes – (buurt-) verenigingen

Voorwaarden Baanverhuur Combibaan
Om te voorkomen dat de accommodatie een concurrerende positie krijgt ten opzichte van de diverse horecainstellingen, zijn er enkele voorwaarden opgesteld met betrekking tot verhuur van de accommodatie. Mede
hierom en de kans op eventuele geluidsoverlast houden wij ook vaste verhuur tijden aan. De accommodatie
kan alleen gehuurd worden in de weekenden en op feestdagen van 10:00 uur tot 21:30 uur. Afwijkende
tijden/ dagen kan alleen in overleg met het bestuur van de Combibaan. De accommodatie kan maar aan één
verhuurder per dag worden verhuurd. De accommodatie wordt in goed vertrouwen verhuurd en daarom
wordt ervan uitgegaan dat men de accommodatie netjes achterlaat. Ook de opgave van het aantal personen
gaat in goed vertrouwen. Er zijn een aantal koelingen beschikbaar die men zelf de dag voor de verhuur mag
inruimen. Deze moeten dan op de dag van verhuur wel weer worden vrijgemaakt. Indien mogelijk mag dit ook
de dag na de verhuur, maar dit kan alleen in overleg met de verhuurder.

Afname van catering, activiteiten en spel huur bij de Combibaan Sponsoren.
Als voorwaarde voor verhuur stellen wij het zeer op prijs dat alle benodigdheden, voor zover mogelijk, bij onze
sponsoren worden gehaald.
Denkt u hierbij aan: BBQ – snacks – drinken – catering/buffet – springkussens of een andere activiteiten.
Check de sponsoren in de bijlage.
Hiermee kunnen wij de sponsoren van de accommodatie tegemoet komen, als blijk van waardering
voor de instandhouding van deze gemeenschappelijke accommodatie.
Huurprijzen van 10:00 uur tot 21:30 uur (huur op een dag is dus voor maximaal 11,5 uur)

Teruggerekend: ca € 4,50 a € 5 p/p - Personen vanaf 6 jaar worden meegerekend in de huur.
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 10 tot 20 personen vanaf 6 jaar
Van 21 tot 25 personen vanaf 6 jaar
Van 26 tot 30 personen vanaf 6 jaar
Van 31 tot 35 personen vanaf 6 jaar
Van 36 tot 40 personen vanaf 6 jaar
Van 41 tot 45 personen vanaf 6 jaar
Van 46 tot 50 personen vanaf 6 jaar
Van 51 tot 80 personen vanaf 6 jaar

€ 100
€ 110
€ 130
€ 155
€ 180
€ 205
€ 235
€ 260

Borg € 100 wordt z.s.m. na inspectie teruggestort.
•
•

Dit is incl. schoonmaak – lediging container – energie – gebruik van de koeling – gebruik toiletten –
gehele accommodatie.
Dit is excl. drinken en versnaperingen etc. (afname gelieve via de sponsoren van de accommodatie)
bekers – glazen – borden – schaaltjes – bestek zijn niet aanwezig.

Aanwezig op de Combibaan zijn: groot koffieapparaat voor 5 - 7,5 en 10 liter koffie. Verbruik: 5 Liter is voor
ongeveer voor 20 à 30 personen.
Huurprijs € 5.00 inclusief filter en exclusief snelfilterkoffie, dit dient men zelf te verzorgen.
Z.O.Z

Extra:
Als extra kan de combibaan u het volgende aanbieden voor de koudere periode.
Gebruik van infrarood kachels onder de overkapping € 35,-

Alarm, Camera en toegang tot de accommodatie
Het gebouw is voorzien van alarm en camerabewaking. De deuren gaan met een elektronisch slot open/dicht.
U ontvangt tijdens de sleuteloverdracht een druppel (elektronische sleutel) die toegang geeft tot de
accommodatie op de verhuurdatum tot 22:30. Bij verlies van deze sleutel brengen wij €25 in rekening. Ook is
men verantwoordelijk dat het alarm weer geactiveerd wordt bij verlaten van de accommodatie. Deze
handeling is simpel en zal tijdens de sleuteloverdracht worden uitgelegd. Tevens ontvangt men nog een
gebruikershandleiding.

Overmaken huurbedrag incl. borg
De verhuur is definitief als het afgesproken huurbedrag inclusief de borg minimaal 7 dagen voor de
huurdatum op de rekening van de verhuurder staat. Hiervoor gebruiken we o.a. betaalverzoeken en/of Tikkie.
Belangrijk hiervoor is dat we het juiste mobiele nummer krijgen bij de reservering.
De borg van €100,00 wordt na inspectie zo spoedig mogelijk teruggestort.
Rek. IBAN: NL77RABO 032.27.01.082 onder vermelding van: Naam – Huurdatum en aantal personen.
Indien het totale huurbedrag niet op tijd op bovenstaande rekening staat, mag de verhuurder eventueel de
accommodatie verhuren aan een andere partij op afgesproken huurdatum.

De kleine lettertjes en de accommodatie weer netjes achter laten.
Het gebruik en betreden van de accommodatie geschied geheel op eigen risico. Wij adviseren u dan ook om
tijdens de activiteiten de noodzakelijke veiligheidsmiddelen te gebruiken. De vereniging is niet aansprakelijk
voor letsel ontstaan op het terrein of op de baan. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of
vermissing van persoonlijke eigendommen. Vernielingen en/ of schade aan of op de accommodatie worden
verhaald op de huurder of ingehouden op de borg. Het is niet toegestaan om meubilair uit de kantine naar
buiten te verplaatsen.
De accommodatie dient weer netjes achterlaten te worden. Dit houdt in bezemschoon, de eventuele afwas is
gedaan en alle gebruikte vuilnisbakken zijn geleegd in de container. Eventuele kosten voor het opruimen van
afval op en rondom de accommodatie na de verhuur zijn voor rekening van de huurder. Hiervoor wordt dan
€50,00 gerekend, dit wordt dan verrekent met de borg.
In het gehele gebouw (kantine) inclusief overkapping geldt een algeheel rookverbod.
Eventuele boetes naar aanleiding van controles van de bevoegde instanties (NVWA controles) aan de
Combibaan worden verhaald op de huurder.

Reserveren van de accommodatie.
Reserveren gaat uitsluitend via onze site www.combibaangramsbergen.nl/verhuur
U krijgt dan z.s.m. een mail met een bevestiging van de aangevraagde / gewenste gebruikers datum.

