
Huisregels 
d.d. 2020 
 
 

 
1 

(Het stichtingsbestuur staat open voor op- of aanmerkingen op de huisregels) 

 
 
Onderstaande zijn de huisregels aangegeven die gelden voor de gebruikers van het dorpshuis Oan it 
Far in Jutrijp-Hommerts. Bij het opstellen hiervan is uitgegaan van zaken die voor de situatie van 
dorpshuis Oan it Far van toepassing kunnen zijn. Hierbij is de pachter nauw betrokken, omdat hij/zij 
degene is die zal moeten handhaven en de huisregels daarvoor de benodigde duidelijkheid moeten 
geven. 
 
Toezicht 
Het algemeen toezicht op (het gebruik van) het  gebouw berust bij de pachter en/of het aangewezen 
vervangend personeel. Aanwijzingen van de pachter of het vervangend personeel dient te worden 
opgevolgd. 
 
Openingstijden 
Het dorpshuis is geopend indien er een vereniging– en/of andere activiteit plaatsvindt. 
De sluitingstijd is variabel en wordt per activiteit of avond vastgesteld. 
Uiterste sluitingstijd op doordeweekse avonden is 11.30 uur en in het weekend is dit 1.00 uur. 
 
Huur van apparatuur 
Bij activiteiten in het dorpshuis kan gebruik gemaakt worden van een geluidsinstallatie of een 
beamer. Deze kunnen via de pachter worden gehuurd. 
 
Gebruik van ruimten 
Verzoek is om na gebruik van ruimten, deze weer netjes achter te laten. 
 
Toegang tot ruimten 
Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn door andere 
gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.  
 
Legitimatieplicht 
Controle met verplichte legimitatie is mogelijk. 
 
Rookbeleid 
Roken is niet toegestaan in het gebouw. Buiten het gebouw is roken enkel toegestaan in het houten 
rookhok nabij de ingang van het dorpshuis. 
 
Afrekenen bij vertrek 
Genuttigde consumpties dienen bij vertrek te worden afgerekend. 
 
Het meenemen van eigen eten en drinken 
Het nuttigen van eigen meegebrachte consumpties, etenswaren of dranken is niet toegestaan, 
anders dan in overleg met de pachter. 
 
Huisdieren 
Deze zijn niet toegestaan in het gebouw. Buiten het gebouw enkel onder geleiding. 
 
Reclame 
Het ophangen van reclame, uitnodigingen, e.d. enkel in overleg met de pachter. 
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Sleutelbeleid 
Ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen het dorpshuis door verenigingen e.d. zijn er 
sleutels van toegangsdeuren en eventueel codes voor het in/uitschakelen van het alarmsysteem in 
omloop.   
 
Iedereen die een sleutel en evt. een bijbehorende code ontvangt, dient hiervoor te tekenen, middels 
een ontvangstformulier (digitaal te verstrekken door de pachter). Verlies van de sleutel dient direct 
gemeld te worden bij de pachter! 
 
Geluidsoverlast voor omwonenden 
Bij activiteiten in en om het dorpshuis zal getracht worden om geluidsoverlast voor omwonenden tot 
een minimum of een aanvaardbaar niveau te beperken. Er kan besloten worden om activiteiten te 
staken bij teveel geluidshinder.  
 
(Bij geluidsoverlast kan men zich wenden tot de pachter of één van de bestuursleden) 
 
Alcoholbeleid 
Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.  
 
Het is eigen verantwoordelijkheid om op een normale wijze met gebruik van alcohol om te gaan en 
ieders belang dat iedereen weer op een veilige wijze huiswaarts gaat. Drankmisbruik en onveilig 
gedrag is niet toegestaan. Afhankelijk van de situatie kan er aangifte worden gedaan bij de politie. 
 
Omgang met hinderlijk gedrag 
Agressie, discriminatie, aanstootgevend gedrag, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag  
wordt niet getolereerd. Afhankelijk van de situatie kan er aangifte worden gedaan bij de politie. 
 
Verdovende middelen en wapens 
Deze zijn niet toegestaan. Van het in bezit hebben van verdovende middelen of wapens wordt direct 
aangifte gedaan bij de politie. 
 
Schades 
Schades die veroorzaakt worden door gebruikers zullen worden verhaald. 
 
Aansprakelijkheid  
Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, letsel, materiële en immateriële schades. 
 
Tenslotte 
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, kan de pachter of het bestuur eigenhandig een 
beslissing nemen. 
 
 


