
                   

 

 

 

Gebruiksregels Buurtschuur Nobelhorst Zuid* 
 

• Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de Buurtschuur. 

• Het is niet toegestaan om op de buurtkavel te roken, dit mag wel buiten de buurtkavel maar houd 

rekening met overlast voor omwonenden. Er mag niets op de grond worden achtergelaten. 

• Het veroorzaken van geluidsoverlast dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Houd rekening 

met omwonenden. 

• Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de ruimte aan 

te brengen. 

• De meubels mogen verplaatst worden, maar hou rekening met vluchtwegen en ga er op een 

verantwoorde manier mee om. Na gebruik en voor vertrek graag alles in de originele setting 

terugplaatsen. 

• Afval dient door de huurder/ gebruiker te worden afgevoerd, hier is geen afvalcontainer vanuit de 

vereniging voor beschikbaar. 

• De vaatwasser dient te worden leeggeruimd voor vertrek. 

• Aan het einde van huurperiode dient men de ruimte schoon achter te laten. Er is een bezem, stoffer 

& blik en stofzuiger beschikbaar, deze zijn te vinden in de keuken of in de hal bij de voordeur.  
 

Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoelt in de Opiumwet 

binnen het terrein van de Buurtschuur te gebruiken, bereiden, verwerken of verkopen. Tevens is het in bezit 

hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan ten strengste verboden. 

Persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen om anderen te beledigen en/of bedreigen 

evenals discriminatie naar geslacht, cultuur, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele geaardheid of 

anderszins wordt niet getolereerd. 

Bij wangedrag, vandalisme, geweld, verstoring van de openbare orde of wanneer één of meer van 

bovenstaande handelingen wordt/worden geconstateerd volgt verwijdering, alsmede ontzegging van de 

toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie in kennis worden gesteld. 

Het bestuur, de vereniging of werkgroep beheer van de Buurtschuur kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor diefstal, vermissing of schade aan goederen van bezoekers. 

 

Tot slot, lampen uit en sluit de deur goed af als je vertrekt. 
 

 

 

 

 

 

*Raadpleeg voor de volledige gebruiksregels en -voorwaarden de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid. 


