Huishoudelijk reglement
Aan :
Van :
Adres:

Exposant/gebruiker synagoge
Stichting Beheer Synagoge Buren (SBSB)
Kniphoek 14 - 4116BX - Buren

Wat krijgt u als gebruiker/huurder
U krijgt de beschikking over een schilderachtig gelegen expositieruimte binnen de
stadswallen van het historische stadje Buren. De expositieruimte heeft een vloeroppervlakte
van 40 m2 . Daglicht van twee zijden, een w.c, een klein keukentje en centrale verwarming.
Parkeergelegenheid is niet overvloedig en er is geen telefoon.

Met welke spelregels heeft u als gebruiker te maken
Huurperiode en kosten:
•
•
•
•

De huurperiode loopt van dinsdag tot en met maandag.
Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Pas na betaling van de factuur wordt de reservering definitief
Annulering is alleen na overleg mogelijk

Verzekering:
• De huurder dient zijn/haar eigendommen zelf te verzekeren tegen ieder onheil
gedurende de huurperiode van de Synagoge.
Publiciteit:
• De huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen publiciteit.
• De SBSB meldt slechts zakelijke gegevens aan bij de gemeentelijke rubriek, die
regelmatig wordt gepubliceerd in de locale bladen.
Openingstijden:
• Vrijdag, zaterdag en zondag is de Synagoge geopend van 13.00-17.00 uur.
• In overleg met de beheerder is het ook mogelijk om op andere dagen geopend te zijn,
hiervoor wordt een extra vergoeding van € 25,- per dag gevraagd.
• De exposant dient zelf voor toezichthouders te zorgen.
• Als exposant weet u, dat u het beste zelf uw werk kunt toelichten, probeer daarom
zoveel mogelijk zelf aanwezig te zijn tijdens de openingsuren.
- ZOZ -

Huishoudelijk reglement
Expositieruimte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet toegestaan stickers of plakband op de muren te plakken.
Het is niet toegestaan om spijkers en/of schroeven in de muren te slaan
Gaarne de tussendeur sluiten als de verwarming aan staat.
Wilt u bij het inrichten van uw tentoonstelling gebruik maken van de aanwezige
wandrails en expositieschotten.
Tevens een vriendelijk verzoek om het WC-papier, de koffie, suiker en melkvoorraad
op peil te houden, zodat iedereen van een kopje koffie kan genieten.
Het sandwichbord buiten dicht tegen de muur te plaatsen dit in verband met
passerende (vracht)auto’s.
Bij het verlaten van het pand graag de thermostaat van de CV op 10 zetten en het
licht uitdoen.
Sandwichbord en vlag binnenhalen. Voor en achterdeur op slot.

Overlast:
• Buren en de omgeving van de Synagoge mogen niet worden blootgesteld aan
overlast in welke vorm dan ook.
Schoonhouden van de synagoge:
• Na afloop van de huurperiode; de ingang,de expositieruimte en de keuken
stofzuigen, de w.c. schoonmaken met toiletreiniger en brandschoon opleveren.
• De koelkast graag leeg en schoon achterlaten. De Synagoge heeft geen eigen
vuilcontainer wij vragen u dan ook om uw huisvuil zelf af te voeren.
Contactgegevens:
• Reserveringen
o Joop Westgeest, Tel. 06-25073660
• Sleutelbeheerder
o Weymy Theunissen, Kniphoek 12, Buren Tel. 0344 - 572151
• Secretariaat Stichting Beheer Synagoge Buren: SBSB
o Steven Hulst, Buitenhuizenpoort 3, Buren Tel. 0344 - 607238
Tenslotte:
De Synagoge is geen galerie. De SBSB verleent uitsluitend facilitaire tentoonstelling- en
cursusruimte binnen de doelstelling van de stichting.
- De SBSB wenst u een aangenaam verblijf in de Synagoge toe!! -

