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H U I S R E G E L S 
 

Alle gebruikers van dit pand, structureel of incidenteel, dienen zich te houden aan de volgende 

regels:  

1. In dit gebouw worden uitingen van agressie, racisme, seksuele intimidatie en discriminatie 

op grond van levensbeschouwing, geaardheid, leeftijd, gender of uiterlijk, niet getolereerd. 

2. Toegang tot het gebouw heb je alleen als je daarvoor toestemming hebt van het bestuur. 

3. Bezoekers moeten altijd worden begeleid door iemand met zo’n toestemming en mogen niet 

alleen gelaten worden. 

4. In het gebouw mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden. Activiteiten m.b.t. 

betaalde dienstverlening, verplichtingen en transacties zijn strikt voorbehouden aan het 

bestuur. 

5. Sleutels worden alleen verstrekt na toestemming door het bestuur. Deze verstrekking moet 

worden vastgelegd in een verklaring van de ontvanger. 

6. Je gebruikt gereedschappen en machines op een verantwoorde manier en plaatst die na 

gebruik terug. Schade en storingen moet je onmiddellijk melden aan het bestuur. 

7. Je zorgt ervoor dat de door jou gebruikte werkruimte, apparaten of machines, schoon, heel 

en veilig en in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Dit geldt ook voor de 

activiteiten buiten. 

8. Je mag niet zonder toezicht (dus alleen) gebruik maken van risicodragende apparaten  zoals 

zaagtafel, afkortzaag, kettingzaag, bosmaaier, heggenschaar, grondfrees, hakselaar en 

hijstakel. 

9. Je mag op de zolder geen werkzaamheden uitvoeren; gebruik anders dan voor opslag is 

verboden. 

10. Brandbare stoffen mogen alleen worden opgeslagen in de daartoe bestemde kast. 

11. Roken en open vuur zijn verboden. 

12. Je mag alleen apparatuur meenemen na toestemming van het bestuur. Hierover kunnen 

vooraf afspraken worden gemaakt m.b.t. datum, tijdsduur en gebruiker, die worden 

vastgelegd in een gebruiksregister. 

13. Voor het gebruiken van motorvoertuigen wordt een aparte gebruiksovereenkomst getekend. 

14. Het rijden met auto’s op het binnenterrein, moet tot een minimum worden beperkt. 

15. Als je iets niet weet, ga je niet improviseren, maar vraag je een deskundige/bestuurslid. 

16. Je mag de in het gebouw opgehangen richtlijnen zoals deze huisregels, niet verwijderen. 

In aanvulling op deze huisregels, kunnen extra, bindende regels van kracht worden als 

omstandigheden daarom vragen (bijvoorbeeld n.a.v. corona-pandemie). Deze zullen ook zichtbaar in 

het gebouw worden opgehangen.  

 

Overtreding van deze regels kan leiden tot een tijdelijke tot permanente ontzegging van de toegang 

tot het gebouw. Het bestuur van Stichting De Uil behoudt altijd het recht om personen en/of partijen 

om deze of een andere reden de toegang tot het gebouw te ontzeggen. 


