Huurvoorwaarden molen De Hoop
De huurprijs bedraagt, om de exclusiviteit te waarborgen en deze molen in stand te houden :.
* per dagdeel (5 uur) tot 10 personen € 7,50 per persoon met een minimum van € 75,-- .
* per dagdeel (5 uur) 11 tot maximaal 30 personen: € 150,-* Drinken en eten:
- huurder draagt zelf zorg voor koffie/thee/frisdrank
- huurder kan regelen dat koffie en thee kunnen afgenomen worden van Molenstichting “De Hoop Sprundel” , koffie/thee à € 1,-per kopje
- Molenstichting “De Hoop Sprundel” regelt in overleg met de huurder de externe catering.
Gebruik molen:
* Huurder maakt alleen gebruik van de benedenruimte
* Het is verboden zonder toestemming en afwezigheid van de molenvrijwilliger(s) zich te bevinden op één van de andere zolders
* Huurder dient de molen netjes en schoongemaakt op te leveren aan het einde van de huurperiode.
* Toilet en keuken dienen te worden gereinigd.
* Het is niet toegestaan om tenten of caravans op het terrein van de molen (binnen het hekwerk) te plaatsen.
* Het is met het oog op brandgevaar NIET toegestaan in of vlakbij de molen te roken, gebruik te maken van kacheltjes,
kaarsen, theelichtjes, te barbecueën op de belt of wat ook te doen wat brand(gevaar) kan veroorzaken.
* Tijdens het draaien van de wieken is het niet toegestaan het afgeschermde gedeelte van de belt te betreden.
* Huurder dient het ontbreken van zaken direct te melden aan verhuurder.
* Huurder is verantwoordelijk voor schade of breuk dan wel het ontbreken van inventaris en dient zulks bij vertrek te
vergoeden.
* Huurder moet bij zelf zorgen voor koffie/thee/frisdrank eigen hand- en theedoeken gebruiken
Aansprakelijkheid:
* De huurder is tevens aansprakelijk voor het gedrag en de daden van medegebruikers.
* De huurder is zich er van bewust dat hij een kwetsbaar monument in gebruik heeft hetwelk in feite niet is gebouwd voor
verblijfsrecreatie.
* Dat geldt met name voor het brandgevaar en de veiligheid van de gebruikers, zoals de belt niet veilig is voor kleine kinderen en
trappen welke niet vergelijkbaar zijn met trappen in woningen.
* Voor het geval er door toedoen van de huurder schade ontstaat aan de molen is de huurder daarvoor aansprakelijk en is hij
schadeplichtig.
* Voor het geval de huurder en/of de medegebruikers zelf materiële of immateriële schade lijden is dat voor rekening en risico van de
huurder.
* Huurder vrijwaart de verhuurder voor iedere aansprakelijkheid deswege behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.
Rondleidingen:
Rondleidingen onder leiding van een molengids moeten vooraf geregeld worden.

Arrangementen:
Sprundel heeft veel te bieden en daarom kan op aanvraag een molenarrangement samengesteld worden.
Namens Molenstichting “De Hoop Sprundel”

Namens huurder

Datum:_________________________
_______________________________(vertegenwoordiger)

__________________________________(vertegenwoordiger)

