Verhuurlijst februari 2018

GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Reserveren
	Nadat u uw wensen voor ruimte, datum en uw n.a.w. gegevens heeft
ingevuld op de website ontvangt u een bevestiging/factuur.
	Pas nadat uw betaling door Loods 19 is ontvangen, is uw reservering
definitief en ontvangt u een toegangscode waarmee u het terrein en
het gebouw kunt betreden tijdens de gereserveerde tijden.
2.	Openings- en gebruikstijden
De ruimtes in Loods 19 zijn te huur in dagdelen:
Ochtend: 06:30 - 12:30 uur
Middag: 12:30 - 18:30 uur
Avond:
18:30 - 00:30 uur
	Ruimtes huren per uur met een maximum van 3 uur kan alleen binnen
de dagdeel tijdsblokken.
Verschoven dagdeelblok, bijvoorbeeld van 10.00 tot 16.00 uur of
lossen uren die binnen meerdere dagdeelblokken vallen kan alleen in
overleg en wanneer er op de betreffende dag geen andere gebruikers
zijn.
3. Borg
	Voor het gebruik van de ruimte(s) en materialen kan een borg
worden gevraagd (€150,) die de klant bij een correct achterlaten
van de ruimte/materiaal weer terug ontvangt. De borg kan worden
ingehouden als er onregelmatigheden worden geconstateerd na
verlaten van een ruimte zoals schade aan of vermissing van tot
Loods 19 behorende goederen en/of gehuurde materialen, er overlast
is voor andere huurders, er langer gebruikt wordt gemaakt van de
ruimte zonder melding hiervan. Mocht het bedrag van de borg voor
bovenstaande gevallen ontoereikend zijn, is het Loods 19 toegestaan
voor het resterende bedrag de klant een rekening te sturen voor een
bedrag dat, of onderling is overeengekomen danwel onderbouwd is
met de rekening van degene die de schade heeft hersteld.
	De borg wordt na een positieve inspectie van de gebruikte ruimte en
de toegang daartoe binnen 7 dagen op uw rekening teruggestort.
4. Toegang
	Toegang tot het terrein is uitsluitend voor bezoekers van activiteiten in
Loods 19 of huurders van de ruimtes en hun gasten.
	Er is een beldrukker bij de voordeur van het gebouw voor bezoekers
die voor een huurder komen maar geen toegangscode hebben.
	Op het eigen terrein kan niet worden geparkeerd. Er is voldoende
parkeerruimte langs de Theemsweg.
	Toegang tot het terrein kan via de loopdeur (met codeslot).
Op verzoek kan de rolpoort (voor laden/lossen) worden geopend.
	In overleg kan het terrein worden gebruikt voor buitenactiviteiten.

5. Drinken, eten en roken.
	Er is in het gebouw een Cafebar automaat aanwezig voor koffie, thee
en choco; per consumptie € 0,50. Met grotere gebruikers kan een vast
bedrag afgesproken worden zodat er geen munten nodig zijn. Overige
dranken (zoals bronwater) kunnen op verzoek worden geregeld.
	Lunch kunt u eventueel zelf regelen via uw vertrouwde
cateringsbedrijf.
	Het is niet toegestaan kooktoestellen of anderszins in Loods 19 te
gebruiken.
Roken is niet toegestaan in het hele gebouw van Loods 19.
Gebruik buiten de asbak/asemmer
6. Opruimen en afval
	Elke ruimte heeft een afvalemmer. Meer of groter afval moet u zelf
afvoeren.
	In Loods 19 mogen GEEN milieubelastende activiteiten worden
uitgevoerd!
	De ruimtes/materialen moet heel en schoon worden opgeleverd na
gebruik. Vegers en andere schoonmaakmiddelen zijn in de ruimtes/
keuken beschikbaar.
7. Internet toegang. Wifi en andere aansluitingen
a.	Als huurder kunt u (middels een inlogcode) gratis gebruik
maken van het wifi inbelpunt voor internet. Loods 19 is niet
verantwoordelijk voor enige veranderingen in de instellingen van
uw computer/laptop/tablet/telefoon en geeft geen garanties voor
de werking van het netwerk in combinatie met uw computer/laptop/
tablet/telefoon. Het gebruik van het internet is voor eigen risico.
Loods 19 is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade
naar aanleiding van het gebruik van de internet- of draadloze
netwerkverbinding. Er is een limiet op dataverkeer. Gebruikers
die zich niet naar behoren gedragen worden van het netwerk
verwijderd. Loods 19 kan geen garantie geven op de kwaliteit van
de wifi verbinding. Loods 19 heeft het recht om het WiFi netwerk
op ieder moment te deactiveren.
b.	In de hal en atelier mag op eigen risico apparatuur worden
aangesloten max 240 V / 10 Ah
c.	Er is op verzoek perslucht beschikbaar (max 10 bar).
Aansluitnippel: orionprofiel.
d. Op verzoek is een kleine koelkast beschikbaar.
8. Hulp- en veiligheidsmiddelen
	Alle ruimtes zijn voorzien van brandblussers. In de entree is een
verbandtrommel aanwezig en hangt een ontruimingsplan met
belangrijke telefoonnummers.
Het terrein en gebouw wordt met camera’s bewaakt voor de
beveiliging van uw en onze eigendommen.
8.	Receptioniste / Gastvrouw
Loods 19 is een gebouw zonder personeel en dus volledig anoniem.
	Via het Loods 19 Netwerkbord kunt u mensen en apparatuur regelen
of uzelf hiervoor aanbieden.
	Op verzoek en vooraf aangemeld, kan op werkdagen materiaal voor
gebruik in Loods 19 afgeleverd worden.

