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Richtlijnen ter oplevering van het gehuurde na de overeengekomen huurperiode

 

Scouting Traianus Nijmegen 

In dit document leest u de algemene regels omtrent de oplevering van het gehuurde na de huurperiode. 

Hieronder treft u een overzicht van het gebouw aan en vervolgens per ruimte de 

 

Algemeen 

- Bezems, emmers en stoffer en blik zijn te vinden in de kast naast de haard in de scoutsruimte. 

Schoonmaakmiddelen dienen zelf meegenomen te worden (en mogen als enige in deze kast 

achtergelaten worden voor andere huurders)

- Vegen en indien nodig dweilen

- Alle verlichting uit 

- Vuilnisbakken leeg, afval in zakken en afhankelijk van de huurvoorwaarden mee naar huis of in de 

container (sleutel aan verhuurbos)

- Plakband/punaises/ballonnen/slingers/kaarsen etc. weer 

- Alle losse tafels en stoelen (m.u.v.

- Alle deuren (binnen) dicht en (buiten) afgesloten, slot 2 maal draaien. Poort ook afsluiten.

Estaruimte incl toilet 

- Buitenverlichting uit (knop bij deur, zie markeringen. Timer ge

Explorerruimte 

- Koelkast uit, schoon, leeg en droog. D

- Indien gebruikt; haard uit en weer schoon

- Keuken alsmede fornuis en oven weer schoon

Scoutsruimte 

- Nooddeur weer goed gesloten

- Indien gebruikt; haard uit en weer schoon

Toiletgroep 

- Douche/kraan goed dichtgedraaid, alles weer hygiënisch schoon

Terrein 

- Kampvuurkuil: vuur uit en opgeruimd

- Terrein vrij van rommel (plastic, glazen, bierflesjes etc.) geen zakken naast/tegen de vuilcontainer
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In dit document leest u de algemene regels omtrent de oplevering van het gehuurde na de huurperiode. 

Hieronder treft u een overzicht van het gebouw aan en vervolgens per ruimte de speerpunten.

Plattegrond accommodatie 

Bezems, emmers en stoffer en blik zijn te vinden in de kast naast de haard in de scoutsruimte. 

Schoonmaakmiddelen dienen zelf meegenomen te worden (en mogen als enige in deze kast 

andere huurders) 

Vegen en indien nodig dweilen 

Vuilnisbakken leeg, afval in zakken en afhankelijk van de huurvoorwaarden mee naar huis of in de 

(sleutel aan verhuurbos) 

Plakband/punaises/ballonnen/slingers/kaarsen etc. weer verwijderen 

s en stoelen (m.u.v. barkrukken) in de Estaruimte 

Alle deuren (binnen) dicht en (buiten) afgesloten, slot 2 maal draaien. Poort ook afsluiten.

Buitenverlichting uit (knop bij deur, zie markeringen. Timer geeft na indrukken nog ca. 

en droog. De koelkastdeur op een kier om te ventileren 

haard uit en weer schoon (enkel scoutinggroepen!) 

Keuken alsmede fornuis en oven weer schoon 

Nooddeur weer goed gesloten 

haard uit en weer schoon (enkel scoutinggroepen!) 

Douche/kraan goed dichtgedraaid, alles weer hygiënisch schoon 

Kampvuurkuil: vuur uit en opgeruimd (enkel scoutinggroepen!) 

rommel (plastic, glazen, bierflesjes etc.) geen zakken naast/tegen de vuilcontainer
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In dit document leest u de algemene regels omtrent de oplevering van het gehuurde na de huurperiode. 

speerpunten. 

 

Bezems, emmers en stoffer en blik zijn te vinden in de kast naast de haard in de scoutsruimte. 

Schoonmaakmiddelen dienen zelf meegenomen te worden (en mogen als enige in deze kast 

Vuilnisbakken leeg, afval in zakken en afhankelijk van de huurvoorwaarden mee naar huis of in de 

Alle deuren (binnen) dicht en (buiten) afgesloten, slot 2 maal draaien. Poort ook afsluiten. 

 10min licht) 

rommel (plastic, glazen, bierflesjes etc.) geen zakken naast/tegen de vuilcontainer 


