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Tijdelijke invulling buurtkavel 
Nobelhorst
Ontwerp: Marjan Kootwijk
Schaal: 1: 200
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INSPECTIE FORMULIER
Naam Gebruiker:

Datum Gebruik:

VOOR GEBRUIK NA GEBRUIK
Omliggend terrein JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN

Schoon
Picknickbanken correct geplaatst*
Asbakken leeg
Vuurplaats opgeruimd

Keuken JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN
Schoon
Afvalbakken leeg en schoon
Vaatwasser leeg en schoon
Koelkast leeg en schoon

Toiletten JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN
Schoon
Toiletpapier aanwezig

Vloeren JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN
Schoon

Tafels/Stoelen/Banken JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN
Correcte opstelling*

Electra/Kachel UIT AAN UIT AAN BIJZONDERHEDEN
Verlichting
Kachel
Plafond ventilator
Beamer
Geluidsinstallatie

Overig JA NEE JA NEE BIJZONDERHEDEN
Ramen/Luiken dicht
Sloten in luiken aanwezig en dicht
Gebruikersgids aanwezig
Box met toebehoren uitgereikt
Koord met sleutels overgedragen

*) zie foto's in de "gebruikersgids" voor de correcte opstelling.

VOORINSPECTIE EINDINSPECTIE

Akkoord Beheerder: Akkoord Beheerder:

Akkoord Gebruiker: Akkoord Gebruiker:
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INSPECTIE FORMULIER

WAARBORGSOM (zie de uitgebreide gebruiksvoorwaarden voor de details)**:

Voor het gebruik van de Buurtschuur dient de gebruiker naast de gebruikskosten tevens een waarborgsom af te geven aan het
begin van de gebruiksperiode. De waarborgsom bedraagt €100,- (zegge: honderd euro) per gebruiksperiode.
De gebruiker betaalt de waarborgsom contant aan de dienstdoende beheerder bij de voorinspectie. De dienstdoende beheerder
tekent voor ontvangst van de waarborgsom op het inspectieformulier.

De dienstdoende beheerder heeft de borg in ontvangst genomen. Naam beheerder:

Datum:

Paraaf:

De dienstdoende beheerder geeft de door de gebruiker betaalde waarborgsom terug bij de eindinspectie mits de gebruiker de 
Buurtschuur gelijk of beter oplevert dan op het inspectieformulier bij voorinspectie is vastgelegd en zich aan de uitgebreide 
gebruiksvoorwaarden** buurtschuur heeft gehouden. De gebruiker tekent voor ontvangst van de waarborgsom op het
inspectieformulier.
Het terugbetalen van de waarborgsom ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichtingen. Mocht na de gebruiksperiode blijken dat
deze zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden dan wordt de waarborgsom achteraf bij de gebruiker in rekening gebracht.
In geval van schade wordt de schade in mindering gebracht op de betaalde waarborgsom, voor zover de waarborgsom de kosten 
van reparatie of vervanging overschrijdt. Het daarna nog resterende deel van de waarborgsom wordt door het Bestuur gestort op 
de betaalrekening waarvan gebruiker de gebruikskosten heeft overgemaakt. Indien de waarborgsom ontoereikend is, worden de 
meerkosten aan de gebruiker in rekening gebracht.

De gebruiker heeft de borg terug ontvangen. Naam gebruiker:

Datum:

Paraaf:

**) een kopie van de uitgebreide gebruiksvoorwaarden is te vinden in de "gebruikersgids".

Algemene notities:

Vergeet niet bij het verlaten van de Buurtschuur het vuur op de vuurplaats te doven.

 In de Buurtschuur is een "gebruikersgids" aanwezig. Naast de uitgebreide gebruiksvoorwaarden, staan hier ook instructies in 
vermeld voor o.a. de kachel, vaatwasser, geluidsinstallatie, etc.

De dienstdoende beheerder is bereikbaar op telefoon nummer: 06 - 4977 7628 (vanaf 10.00 uur tot 23.59 uur).

De Buurtschuur beschikt over Wi-Fi. De code hiervoor is: BiSiCoDeJaHe

Opmerkingen / Suggesties voor de beheerders:
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