
HUISREGELS DE HEIDEHOEK 

Gebruiker: Persoon of groep personen die gebruik maakt van ruimte, diensten, attributen of faciliteiten van 
dorpshuis de Heidehoek, te Vledderveen Drenthe. Een bezoeker is dus ook een gebruiker. 

Algemeen 

1. Het algemeen toezicht op dorpshuis de Heidehoek berust bij het bestuur van 
Stichting Dorpscentrum Vledderveen. Gebruikers nemen de huisregels in acht. Het algemeen toezicht 
ontheft gebruikers niet van de plicht zelf toezicht uit te oefenen op mede gebruikers. 

2. Boetes die aan het bestuur van het dorpshuis worden opgelegd, veroorzaakt door een vrijwilliger of 
gebruiker, zullen volledig worden verhaald op de overtreder. 

3. Apparatuur van het dorpshuis mag, alleen met toestemming van het bestuur, gebruikt worden. 

4. Huisdieren zijn niet toegestaan. 

5. Schade aan of diefstal van eigendommen of duurzaam bij het dorpshuis in gebruik zijnde goederen 
wordt verhaald op de veroorzaker(s). 

6. Het zelf meenemen van etenswaren of dranken is niet toegestaan, tenzij daarover een andere regeling 
met het bestuur is getroffen. 

7. Het veroorzaken van geluidsoverlast, ook bij het verlaten van het gebouw, dient zoveel mogelijk te 
worden voorkomen. Houd rekening met de omwonenden. 

8. Gebruikers worden geacht de gebruikte ruimten in goede orde te gebruiken en bezemschoon en net 
achter te laten. Zie hiervoor de checklist per ruimte. 

9. Tenzij anders overeengekomen met het bestuur, zorgen gebruikers zelf voor het gereedzetten van en 
het opbergen van benodigde attributen. 

10. Voorwaarde voor uitleen van artikelen is dat de artikelen schoon en heel retour gebracht worden. 

11. Het herhaaldelijk niet naleven van de huisregels kan leiden tot de opschorting of de beëindiging van 
een gebruikersovereenkomst of de ontzegging van toegang tot het dorpshuis. 

12. Geschillen over de uitleg of toepassing van deze regels worden voorgelegd aan het bestuur van het 
dorpshuis. 

13. In geval van tegenstrijdige belangen beslist het bestuur. 

Roken, alcohol en drugs 

14. In het gehele buurtcentrum geldt een algeheel rookverbod. 

15. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar  

16. Gebruikers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren worden uit het dorpshuis verwijderd. 

17. Bij verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid door het gebruik van alcoholhoudende 
drank, zal er geen alcoholhoudende drank (meer) worden verstrekt. 

18. Binnen het dorpshuis mogen geen soft- of harddrugs worden gebruikt of verhandeld. 

Veiligheid 

19. Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd. 

20. Van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld wordt aangifte gedaan bij de politie. 

21. Het bestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke eigendommen of 
van eigendommen van gebruikers. 

22. Gebruikers die agressief, discriminerend en / of aanstootgevend gedrag vertonen, zullen hierop door 
een verantwoordelijke worden aangesproken en bij herhaling uit het pand worden verwijderd. 

23. De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels. 

 

  



HUISREGELS DE HEIDEHOEK 

Verantwoordelijkheid 

Initiatiefnemers, die gebruik willen maken van (één of meerdere ruimtes in) het dorpshuis. nemen, voordat 
er een activiteit in het dorpshuis plaats kan vinden, contact op met het bestuur van het dorpshuis. Vul een 
aanvraagformulier in op vledderveendrenthe.nl, stuur een e-mail naar agenda@vledderveendrenthe.nl of 
bel Toon Bambacht (06 10 11 19 14) 

Om gebruik te mogen maken van het dorpshuis moeten de initiatiefnemer en alle deelnemers aan de 
activiteit kennisnemen van deze huisregels en de dan geldende protocollen. Deze documenten hangen 
duidelijk zichtbaar in de hal bij de hoofdingang. 

Iedere bezoeker van het dorpshuis is verantwoordelijkheid voor het naleven van deze huisregels en de dan 
geldende protocollen. Bij betreding van het dorpshuis geef je automatisch akkoord voor deze 
verantwoordelijkheid. 

Overtreding 
Boetes of andere straffen, die aan het bestuur van het dorpshuis worden opgelegd, wegens overtredingen 
van bezoekers van het dorpshuis, zullen volledig worden verhaald op de verantwoordelijke bezoeker. 

Toegankelijkheid 
Het is niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers, met uitzondering van 
de bar. Als er consumpties worden opgehaald of weggebracht uit of naar de bar of keuken, hou dan 
rekening met eventuele andere gebruikers van de barzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 29 oktober 2021 te Vledderveen, 
Bestuur Stichting Dorpscentrum Vledderveen 
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