Huisregels La Cappella
Om het verblijf in La Cappella zo prettig mogelijk te maken zijn onderstaande regels van
toepassing: de huurder is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels bij
medegebruikers.
Algemene regels
1. Gebruikte ruimtes schoon en netjes achterlaten. Vloer in de zaal vegen na gebruik.
2. Je hebt toegang tot de zaal binnen de uren die je huurt. Op- en afbouwtijd en
schoonmaak dienen binnen deze uren plaats te vinden. Gebruik van de zaal buiten de
gehuurde uren worden in rekening gebracht.
3. I.v.m. geluidsoverlast voor omwonenden alleen de ramen aan de voorkant open.
4. De plafond ventilatoren moeten in principe altijd aanstaan op de laagste stand. Dit om
de warmte goed over de ruimte te verdelen in de winter. Als ze uitstaan en de
verwarming staat aan dan wordt alleen het dak verwarmd.
5. Materialen en apparatuur op de daarvoor bestemde plekken terug zetten
6. Gebruikt servies in de vaatwasser plaatsen en deze aanzetten als hij vol is
7. Apparatuur, lampen en verwarming bij het verlaten van de ruimte uitdoen en/of op
nachtstand zetten. Denk aan de verwarming in de gang!
8. Nooduitgang niet zonder dringende reden gebruiken en vrij houden van materialen.
9. Gebruik van waxinelichtjes niet toegestaan i.v.m. brandgevaar. Nooit kaarsen
gebruiken zonder extra houder.
10. Gehuurde ruimtes en de voordeur bij het verlaten van het pand op slot doen.
11. Aanwijzingen van verhuurder en beheerder opvolgen.
12. Huren van ruimtes van La Cappella is alleen mogelijk tussen 9.00 en 22.00. In overleg
kan er evt. tot een later tijdstip gehuurd worden. Indien na 22.00 het pand verlaten
wordt dient er rekening mee gehouden te worden dat omwonenden hier geen last van
ondervinden.
13. Na 22.00 mogen omwonenden geen last meer hebben van geluiden, ook niet op het
terras.
14. Terras is een rookvrije zone. Roken mag op de parkeerplaats mits de peuken
opgeruimd worden.
15. Als huurder die je een WA bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
16.
Gebruik van La Cappella en omgeving
1. Huurder en medegebruikers hebben alleen toegang tot de algemene ruimtes en de
ruimtes zoals in de overeenkomst afgesproken, het naastgelegen terras en de
parkeerplaats. Het terrein van Casa de Pauw mag verder niet betreden worden.
2. Parkeren van auto’s mag alleen op de 3 daarvoor aangewezen parkeerplaatsen op het
terrein van Casa de Pauw. Niet op de oprit naar nr. 38: alleen kort bij in- en uitladen
van goederen.
3. Fietsen in het daarvoor bestemde fietsrek plaatsen.
4. Fietsen mogen niet mee naar binnen genomen worden.
Wat niet mag
1. Roken in geen enkele ruimte binnen La Cappella.
2. Roken op het terras i.v.m. overlast voor de buren.
3. Muziek of lawaai maken met de deuren open.
4. Lawaai maken op het terras zodat omwonenden hier last van ondervinden.

Wat zeker mag
1. Gebruik maken van koffie, thee en drank indien hiervoor betaald wordt.
2. EHBO materiaal gebruiken (hangt in de bijkeuken).
3. Toiletpapier pakken uit de werkkast als dit op is.
4. Gebruik maken van schoonmaakmateriaal en middelen om de ruimtes netjes achter te
laten.
5. Bij calamiteiten bellen naar M. 06-13486648 (Renate Hoenselaar) of bij geen gehoor
M. 06-30435285 (Geert de Lange).
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