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HUURREGLEMENT CLUBUIS 
  
1) Algemeen  
Buiten de bebouwde kom van Melick aan de weg richting Herkenbosch ligt ons mooie clubhuis 

“Kanijnsheide”. Pal naast de Gemeentewerf van de Gemeente Roerdalen ligt ons gebouw op een ruim 

perceel. Tevens bevindt zich naast ons gebouw een boscomplex wat wij veel gebruiken voor onze 

activiteiten.  

Bezoekadres: 
Kastanjelaan 10 
6074 NC Melick 
Telefoon: 0475-533584 ( wordt alleen beantwoord tijdens gebruik) 
 

2) Omvang van de huur 
VERHUURDER stelt tegen de tarieven in § 3 genoemd het clubhuis “KANIJNSHEIDE” en omliggende 

terreinen ter beschikking, met uitsluiting van haar magazijn, stafkamer en materiaalberging 

3) Reservering, betaling & annulering  
a) Inlichtingen betreffende bezichtiging en reservering zijn alleen mogelijk bij de beheerder. 

b) Reserveringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden dmv een getekende huurovereenkomst 

en een betaling van 10% van de huurprijs en de borgsom van €150,-.  

 Bijkomende kosten worden aan het einde van de huurperiode vastgesteld. 

c) Betaling van het resterende bedrag geschiedt uiterlijk één week vooraf aan de huurperiode.   

d) Is de VERHUURDER door overmacht genoodzaakt voor of tijdens de huurperiode deze af te 

breken, is de VERHUURDER niet verplicht elders voor onderdak te zorgen. Het reeds betaalde 

bedrag wordt terugbetaald. 't Reeds verlopen gedeelte van de verhuurperiode plus bijkomende 

kosten moeten uiteraard betaald worden.  

 

4) Huurprijzen  
Huurprijs: € 110,-/dag. Aankomst op de eerste dag van de huurperiode na 15:00 uur.Vertrek op de 
laatste dag van de huurperiode vòòr 12:00 uur.Bij een huurperiode van minder dan een dag wordt 
minimaal €60,- in rekening gebracht.  
De prijs is gebaseerd op een totaal van 25 personen, bij meer personen wordt 4 euro pp per dag extra 
in rekening gebracht. 
 
 

5) Waarborgsom  
Voor de huurperiode( langer dan èèn dag ) geldt een waarborgsom van € 150,-. Na de huurperiode 
ontvangt de huurder de waarborgsom terug, mits het gebouw in de correcte staat is achtergelaten. 
Verhuurder behoudt zich het recht voor tot uiterlijk 10 dagen na de afloop van de verhuurperiode evt. 
kosten van schade te verrekenen met de waarborgsom. 
 

6) Gebruik van de blokhut  
De sleutel wordt na uitleg bij de blokhut, afgegeven door de beheerder. De sleutel wordt weer 
ingeleverd op de in de overeenkomst afgesproken datum en tijd (zie huurcontract). Het niet nakomen 
van deze afspraak wordt in de huurprijs in vermeerdering gebracht. De blokhut mag nooit 
onderverhuurd worden. Voor slaapspullen dient de HUURDER zelf te zorgen. De zaal is te gebruiken 
als eet/slaapruimte en voor recreatieve doeleinden. Er is een kleinere ruimte voor de staf of extra 
slaapgelegenheid. In de keuken is een grote dubbele koelkast en een 6-pits kookkomfoor op gas 
aanwezig. Het gebouw beschikt over een herentoilet en damestoilet, beide ruimtes zijn voorzien van 
wasbak. Het in de ruimte van het aanwezige invalidentoilet bevindt zich tevens een douche. De 
blokhut is voorzien van centrale verwarming en warmwatervoorziening. Bij voorkomende kleine 
ongelukjes en ziekte dient de HUURDER zelf voor een aangepaste EHBO-tas en huisapotheek te 
zorgen. In de blokhut geldt een algemeen rookverbod. Alcoholische drankverkoop of schenken is niet 
toegestaan op het terrein of in de blokhut, behalve tijdens een besloten privefeest.Gebruik van een 
friteuse is niet toegestaan. Drankgebruik is alleen toegestaan boven de 18 jaar. In het gebouw mogen 
geen balspelen plaatsvinden. Het meubilair van binnen mag niet buiten worden gebruikt.Het gebruik 
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van de geluidsinstallatie is niet bij de verhuur inbegrepen.Servies,bestek en andere 
keukenbenodighedenzijn aanwezig voor 30 personen.De keuken is voorzien van een diepvries, oven 
en een dubbel koffiezetapparaat. 
 

7) Gebruik open haard 
Bij gebruik van de aanwezige open haard in de grote zaal, dient altijd te worden geventileerd i.v.m. de 
aanvoer van verse lucht. Een brandende haard mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De haard 
dient schoon te worden achtergelaten, dit ter beoordeling van de beheerder. De gebruiker dient zelf 
zorg te dragen voor schoon brandhout. 
 
 

8) Gebruik van het terrein 
a) Auto's en aanhangers van HUURDERs dienen m.u.v. laden en lossen buiten het terrein te 

worden geparkeerd. De toegang naar het gebouw dient vrij te blijven voor calamiteiten. De 
ingang van de berging moet altijd toegankelijk blijven.  

b) Het is na 22.00u verboden in de openlucht een geluidsapparaat of recreatietoestel in werking te 
hebben op zodanige wijze, dat voor een omwonende of anderzijds voor de omgeving 
geluidshinder veroorzaakt. Aan het einde van de huurperiode moet het terrein opgeruimd zijn. 

c) Na de huurperiode dient HUURDER het gebouw en terrein schoon op te leveren. De 
voorzieningen voor brandbestrijding zoals brandblussers, -deken en –slang zijn alleen te 
gebruiken ter bestrijding van brand.Het maken van open vuren is ten strengste verboden. Het 
houden van een kampvuur is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangegeven plaats en onder 
toezicht van door HUURDER gerechtigd toezicht. HUURDER dient alle veiligheidsmaatregelen 
te treffen die nodig zijn een dergelijk kampvuur te organiseren. Veiligheids- en 
brandbestrijdingsmiddelen zijn door de HUURDER zelf te verzorgen. De hoogte van het vuur 
dient te worden beperkt (omvang van vuurkorf) en er mag uitsluitend schoon hout worden 
gebruikt. Doof aan het einde van de activiteit zorgvuldig het vuur en alle smeulresten. Aan het 
einde van de huurperiode moet de kampvuurplaats schoongemaakt worden 

d) Het graven in de omliggende terreinen (zij het van VERHUURDER alsook van derden), alsook 
het kappen van bomen en struiken is niet toegestaan. Bij constatering wordt HUURDER 
aansprakelijk gehouden voor alle directe, indirecte en gevolgschade. 

e) Op de omliggende terreinen mogen alleen tenten worden gebouwd met toestemming van 
VERHUURDER, waarvoor HUURDER een plan vooraf aan VERHUURDER zal voorleggen 

 

9) Afval 
a) Er zijn afvalbakken beschikbaar. 
b) Alle afval dient door de HUURDER zelf te worden gescheiden. Batterijen en papier dienen 

apart gehouden te worden. Glas, en blik dient door de HUURDER afgevoerd te worden naar 
het milieupark ( aanwezig in het centrum van Melick) .Plastic moet opgeslagen worden in een 
daavoor aanwezige speciale afvalbak. Alleen restafval in de zwarte container. Afval dat door 
de HUURDER op een andere manier wordt achtergelaten zal voor rekening van HUURDER 
worden afgevoerd. 

 

10) Schoonmaak en oplevering 
a) In het gebouw moeten alle lokalen gepoetst en gedweild worden, terwijl het meubilair weer in de 

oude opstelling moet staan.  

b) De koelkast moet gereinigd worden en in de laagste stand worden gezet. Poetsmateriaal wordt 

door de beheerder verstrekt, voor poetsmiddelen dient de HUURDER zelf te zorgen.  

c) Is het poetsen/opruimen niet naar behoren gebeurt, dan wordt een poetstarief van € 25,- per uur 

in rekening gebracht met een minimum van € 25.- 

 

11) Schade aan gebouw, omliggende terreinen en aan derden. 
Verhuurder neemt geen enkele verantwoording voor ongeregeldheden mbt ongevallen, zoek 
raken van spullen,diefstal van goederen, overlast veroorzaken voor de buurt, vernieling van 
eigendommen van derden. Indien zich toch na een termijn van enkele weken na de 
huurperiode vanuit de omgeving klachten komen met betrekking tot bovengenoemde 
onderdelen,wordt huurder aansprakelijk gehouden. 
De eventulele gevolgen worden door huurder opgelost. 
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12) Overige bepalingen 
a) Bij het verblijf in het gebouw en op het terrein van de blokhut is de leiding van de  bezoekende 

groep volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel eigen bezittingen en goederen, 

maar ook voor de inventaris, gebouwen en terreinen welke door haar in gebruik zijn. De kosten 

voor herstel van beschadigingen en reiniging worden volledig in rekening gebracht bij de 

huurder.  

b) Verhuurder (Jong Nederlend Melick.) heeft ten allen tijde toegang tot het terrein en de 

gebouwen. 

c) In geval waarin dit reglement niet voorziet besluit het bestuur van Stichting Jong Nederland 

Melick. 

d) Men onderwerpt zich aan dit reglement wanneer men van de blokhut en terrein gebruik maakt.  
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13) Adressen & telefoonnummers  
a) Alarmnummer 112 

b) Politie geen spoed 0900-8844 

c) Politiebureau Roermond Andersonweg 50, 6041 JE Roermond ( 0900 8844) 

d) Ziekenhuis Roermond   Mgr. Driessenstraat 6  Roermond ( 0475-382222) 

e) Huisarts Melick Dorpsstraat 14, 6074 GC Melick (0475 532 606) 

f) Huisartsenpost Roermond:  Notenboomlaan 60 6042 AW Roermond ( 0475771771) 

g) Tandarts: Tandarts Eijck, Markt 2 6074 BB Melick (0475532846) 

h) Apotheek: Benu apotheek, Marijkelaan 5, 6074 AP Melick (0475534924) 

i) Postkantoor: Albert Heijn Melick, markt 26 te Melick. 

j) Zwembad Zwembad het Apollobad 


