
 
 

 

 

Voorwaarden huur Tuinzaal Wijkcentrum De Hyacint voor feestjes 

 

1. De zaal mag gebruikt worden voor bescheiden activiteiten of feestjes tot 

maximaal 35 personen, onder het voorbehoud dat het gebruik past binnen de 

dan geldende Covid19-regels. 

 

2. De Tuinzaal in het wijkcentrum wordt voor feestjes enkel op zaterdagen 

verhuurd aan buurtbewoners (Bloemenbuurt, Bomenbuurt, Vruchtenbuurt, 

Heesterbuurt en Vogelwijk) van 12.00 tot 19.00 uur. De prijs bedraagt 125 

euro + 100 euro borg. Een reservering wordt pas definitief bij het betalen van 

de borg.  

 

3. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het juist in acht nemen van de dan 

geldende Covid19-regels en protocollen. Deze worden, indien van toepassing, 

vooraf aan u verstrekt. 

 

4. Gebruik van de zaal en de tuin is voor eigen risico. 

 

5. In de tuin mag niet gevoetbald worden. 

 

6. Het Jeu de Boules paadje mag niet betreden worden. 

 

7. Het gebruik van luchtkussens/stormbanen en andere attributen etc. zijn niet 

toegestaan. 

 

8. In de tuin mag alleen op de betegelde delen gelopen worden, dus niet door 

struiken, bloemen etc. 

 

9. De tuin van het naastgelegen kinderdagverblijf is verboden toegang. Deze is 

ook afgesloten met een hek met slot. 

 

10.Het gebouw en de tuin van de Hyacint zijn rookvrij, roken mag alleen op de 

aangewezen plekken (achter) in de tuin zonder peuken achter te laten. 

 

 
 

 



 
 

 

11.Gelieve buiten geen (live) muziek, gezang en overige activiteiten met mogelijk 

geluidsoverlast te organiseren i.v.m. de aangrenzende woningen. 

 

12.Er mag gebruik worden gemaakt van de aanwezige grijze koelkast, apparatuur 

voor het zetten van koffie en thee en het fornuis. 

 

13.U moet zelf in elk geval meenemen: koffie, thee, dranken en versnaperingen en 

handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes. 

 

14.U mag de oven alleen gebruiken als u bakpapier gebruikt. 

 

15.Graag de begin en eindtijd van de huurperiode strikt naleven, u heeft pas 

toegang tot het gebouw op de begintijd en dient op de 

eindtijd het gebouw te hebben verlaten. 

 

16. U dient uw eigen vuilnis weer mee te nemen. 

 

17. Het achterlaten van eten/drinken/non-food producten is niet toegestaan. 

 

18.Na afloop dient u de zaal schoon en opgeruimd op te leveren. 

 

Bij het betalen van de huursom aanvaardt de huurder genoemde voorwaarden, 

bij niet nakoming van de regels kan de borg worden ingehouden. 

 


