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Introductie
Welkom in het Parochiehuis van Tienray, een multifunctioneel gebouw in beheer bij de Stichting
Parochiehuis Tienray. Deze stichting heeft als primair doel het in stand houden en exploiteren van
het gebouw dat voorziet in het onderdak bieden aan de plaatselijke organisaties, verenigingen en
instellingen.
Voor u ligt de werkmap van het Parochiehuis Tienray. Deze is samengesteld om de gebruiker te
ondersteunen bij het gebruik van het parochiehuis en geeft antwoord op de meeste vragen.
Mocht u toch nog vragen hebben, of belangrijke informatie missen in deze map, dan kunt u hiervan
een notitie maken in het bijzonderhedenschrift achter in deze map.
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Huisregels Parochiehuis Tienray
Het Parochiehuis Tienray is eigendom van de Stichting Parochiehuis Tienray. Het is in gebruik door en
voor de Tienrayse gemeenschap, ga verantwoord om met de accommodatie en de middelen die u ter
beschikking zijn gesteld. Meld gebreken, tekortkomingen en defecten z.s.m. bij de beheerder of laat
een notitie achter in het bijzonderhedenschrift dat u achter in deze map aantreft.

Algemeen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

In dit reglement wordt verstaan onder verhuurder, het dagelijks bestuur van de stichting
Parochiehuis Tienray.
Het Parochiehuis dient te worden gebruikt in overeenstemming met haar bestemming.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die gebruikers/
bezoekers mochten overkomen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door de verhuurder.
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of diefstal van
persoonlijke eigendommen van huurder/ gebruiker of bezoeker.
Er geldt een rookverbod voor alle ruimtes binnen het Parochiehuis. M.u.v. de daarvoor
bestemde rokersruimte.
Er mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt aan personen onder de 16 jaar,
ook niet via derden.
Alleen leden van het bestuur, de beheerder en door de huurder aangewezen medewerkers
hebben toegang achter de bar, in de keuken, kelders of bergruimtes.
Aanpassing of uitbreiding van de huisregels is te allen tijde mogelijk. Bij het bestuur
bekendstaande huurders worden daarvan via de e‐mail op de hoogte gebracht.
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële gevolgen,
ontstaan door het niet beschikbaar zijn van het Parochiehuis.

Reservering
‐

Personen of instanties die gebruik willen maken van het Parochiehuis kunnen dit reserveren
bij de beheerder. Zie voor contactgegevens pagina 7.

Gebruik
‐
‐

‐
‐
‐
‐

De huurder/ gebruiker is verantwoordelijk voor de goede orde tijdens het gebruik van het
Parochiehuis.
De huurder/ gebruiker is aansprakelijk voor het juiste gebruik van het Parochiehuis. De
huurder/ gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik aan het
gebouw en/ of inventaris door nalatigheid of moedwil van de huurder of de onder zijn
verantwoordelijkheid vallende personen direct of indirect ontstaat. Eventuele herstellingen
geschieden door of op last van het bestuur. De huurder/ gebruiker zal de kosten hiervan op
de eerste aanzegging vergoeden.
Alle beschadigingen en onregelmatigheden moeten onverwijld door de huurder/ gebruiker
worden doorgegeven aan de beheerder.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder, voorwerpen niet behorende
tot de inventaris van het Parochiehuis, in het parochiehuis aan te brengen c.q. te plaatsen.
Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan materialen in het Parochiehuis
op te slaan.
Alle materialen die in het Parochiehuis worden achtergelaten, moeten bij de beheerder
bekend zijn.
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Het is niet toegestaan brandgevaarlijke stoffen zoals gasflessen e.d. achter te laten in het
Parochiehuis.
Instrumenten, inventaris en andere materialen die hetzij tijdelijk hetzij permanent zijn
ondergebracht in het Parochiehuis, dienen door de betreffende gebruiker/ eigenaar zelf
verzekerd te zijn.
De ingebruikname en daarvoor benodigde inrichting van het Parochiehuis, het gebruiksklaar
maken voor de huurder/ gebruiker, dient zoveel mogelijk te geschieden in overleg met de
beheerder.
De huurder/ gebruiker dient het Parochiehuis schoon achter te laten, in overeenstemming
met de beheerder.
Is het Parochiehuis niet schoon wanneer dit in gebruik wordt genomen, dit graag melden bij
de beheerder.
Tijdens het gebruik van het Parochiehuis moeten de nooduitgangen te allen tijde zowel aan
de binnenzijde alsook aan de buitenzijde volledig vrijgehouden worden. Tijdens normaal
gebruik dienen de nooduitgangen gesloten te blijven.
Aanwijzingen van de beheerder en het Stichtingsbestuur dienen altijd te worden opgevolgd
Defecten, zoals kapotte lampen, etc., graag melden bij de beheerder of hiervan een notitie
maken in het bijzonderhedenschrift achter in deze map.
Bij verlies of vermissing van de verstrekte sleutel dient de huurder de beheerder z.s.m. op de
hoogte te stellen. De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van de sleutel
en alle hiermee in verband houdende kosten.

Onvoorzien
‐
‐

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist het Stichtingsbestuur. Het
Stichtingsbestuur dient hier z.s.m. over te worden geïnformeerd.
Bij vragen, klachten, opmerkingen of complimenten, graag de beheerder informeren.
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Richtlijnen voor doordeweeks gebruik
EHBO
‐

De verbandtrommel hangt in de keuken, wanneer u van achter de bar naar de keuken loopt
ziet u de verbandtrommel direct links naast de deurpost hangen (Zie bijlage 1 plattegrond).
Graag de verbruikte middelen vermelden in het bijzonderhedenschrift.

De bar
‐
‐

‐
‐

‐
‐

De consumptieprijs is met ingang van 1 november 2012 vastgesteld op € 1,80
Achter de bar treft u voldoende glazen aan op de lekbladen onder en naast de tapkranen.
Mocht u meer glazen nodig hebben dan kunt u die vinden in de kastjes onder het buffet. De
extra glazen die u nodig heeft hoeft u na gebruik niet terug te zetten in de daarvoor
bestemde kastjes. De beheerder zal deze glazen schoonmaken, drogen en zelf terug plaatsen
De asbakken moet u na gebruik, inclusief de inhoud in de keuken op het aanrecht plaatsen.
De beheerder zorgt er voor dat deze worden schoon gemaakt en weer worden teruggezet.
Vuilnis dient u in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Er staat een rode bak deze is
uitsluitend voor gebroken glas, de andere voor algemeen gebruik. Gelieve geen etensresten
in deze bakken te deponeren. In de keuken staat een vuilnisbak voor etensresten. De
vuilnisbakken worden ook door de beheerder leeg gemaakt.
Leeggoed wordt door de beheerder verwijderd.
Na gebruik enkele glazen water over de lekbladen onder de tapkraan leeggooien, de
lekbladen en bar met een vochtige doek afnemen en de spoelbakken leeg laten lopen.

De zaal
‐
‐

‐
‐

Deze kunt u naar believen inrichten.
Tenzij met de beheerder anders is overeengekomen dient de zaal na gebruik geheel leeg te
zijn m.u.v. 5 houten tafels en 25 stoelen. Deze staan in de hoek bij de eerste nooduitgang
gezien vanaf de bar. Ook de oude tafel bij de deur naar de voorraadruimte moet blijven staan
(zie bijlage 1 plattegrond).
Na gebruik de stoelen en tafels in het daarvoor bestemde opberghok opbergen, conform de
instructie in deze map ( zie bijlage 2). Deze instructie hangt ook in het berghok.
De zaal dient veegschoon achter te worden gelaten.

De geluidsinstallatie
‐
‐
‐

Deze kan worden ingeschakeld d.m.v. de rode knop op de stekker in het stopcontact rechts
van de kast.
De geluidsinstallatie mag alleen gebruikt worden door personen die hiervoor door het
bestuur of de beheerder zijn geïnstrueerd.
In bijlage 3, ziet u een afbeelding van de geluidinstallatie zoals deze ingesteld moet zijn
tijdens het kienen.

Bestuurskamer
‐

Deze dient na gebruik in originele staat (indeling), opgeruimd en schoon te worden achter
gelaten, dus ook geen spullen op de tafel laten liggen.
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Zolderkamer
‐

‐

De zolderkamer is ingericht met een aantal tafels en een aantal bruine kunststof stoelen.
Stoelen die extra naar boven worden gebracht na gebruik weer terugzetten in het opberghok
voor de tafels en de stoelen.
Na gebruik dient de zolderkamer in originele staat, opgeruimd en schoon te worden achter
gelaten.

Schoonmaken
‐
‐
‐
‐
‐

Na gebruik dient het parochiehuis schoon te worden achter gelaten.
Vloer van de bühne en de zaal na gebruik aanvegen.
Toiletgroepen controleren of deze schoon en doorgespoeld zijn.
Tafels en stoelen die smerig zijn met een vochtige doek schoonmaken.
Voor hardnekkige vervuiling treft u in de poetskast, nabij het berghok voor tafels en stoelen
verschillende schoonmaakartikelen aan. Mochten deze niet toereikend zijn of mochten deze
op zijn graag de beheerder inlichten of een notitie achterlaten in het bijzonderhedenschrift
achter in deze map.

Aanwijzingen voor het kienen
‐
‐

‐
‐

Voor aanwijzingen m.b.t. het kienen, zie daarvoor de kienmappen die ook achter de bar
aanwezig zijn.
In de keuken onder de brandblusser staat een emmer, deze dient gebruikt te worden om de
plastic zakjes op te halen. Dus geen plasticzakjes in de chips dozen. De emmer kan daarna
worden leeggemaakt in de afvalemmer naast het fornuis.
Na het kienen moet het leeggoed blijven staan. Dus niet opruimen, dit wordt elke maandag
na het kienen geteld door de beheerder.
Na het kienen, verzoeken wij om de zakken met restafval aan de straat te zetten, zodat ze de
volgende dag worden opgehaald.
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Aanvullende richtlijnen voor gebruik bij grotere evenementen.
Gebruik van munten
‐

De huurder kan bij activiteiten gebruik maken van de munten van het Parochiehuis. Indien
gewenst neem dan contact op penningmeester. Zie voor contactgegevens pagina 7.

Opruimen en schoonmaak na gebruik
Richtlijnen voor onderhoud na gebruik bij grotere activiteiten, deze lijst met schoonmaakactiviteiten
is niet uitputtend. Achter in de map zitten afvink lijsten, handig voor gebruik.
De bar
 Bar afnemen met een vochtige doek en sop
 Lekbladen onder de kranen met ruim voldoende water spoelen, schoonmaken met een
vochtige doek en sop
 Onderkant van het buffet goed afnemen
 Deurtjes afnemen met een vochtige doek en sop
 Leeggoed in de voorraadruimte
 Vloer schrobben en dweilen
De zaal
 Tafels en stoelen afnemen met een vochtige doek en sop
 Tafels en stoelen opbergen conform de richtlijnen uit bijlage
 Hangtafels afnemen met een vochtige doek en sop, daarna opbergen in de kelder onder de
bühne
Rokersruimte
 Asbakken opruimen
 Vegen
 Dweilen
 Meubilair goed zetten
De bühne
 Vegen
 Confetti verwijderen tussen het kelderluik
 Eventueel schrobben en dweilen
 Controleer of de buitenverlichting, bij de buitendeur achter de bühne uit is
Buiten
 Sigarettenpeuken opruimen
 Stoep aanvegen en eventueel met de brandslang schoonspuiten, deze slang hangt in de
kelder.
Toiletten, entree en hal
 Mat voor de deur schoon
 Ramen in de deuren schoon
 Toiletten schoonmaken, inclusief de tegelwanden en de deuren
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 Vloeren schrobben en dweilen
Keuken
 Gebruikt serviesgoed is schoon en opgeborgen
 Fornuis is schoon
 Magnetron schoon
 Aanrecht en spoelbakken zijn schoon en droog
 Vloer is schoon en droog, indien nodig geschrobd
 Tafel en stoelen schoon en droog
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Contactgegevens
Parochiehuis Tienray
Bernadettelaan 10
5865BJ Tienray
Tel: 0478 – 692168 Let op: dit nummer is alleen bereikbaar wanneer het Parochiehuis in gebruik is.
info@parochiehuis.nl

Secretariaat Stichting Parochiehuis Tienray
Joyce Hovens
p/a Bernadettelaan 10
5865BJ Tienray
joycehovens@ziggo.nl

Penningmeester Stichting Parochiehuis Tienray
Lous Aerts
Tel: 06‐23178437 / 0478‐691218
peterenlous@hetnet.nl

Beheerder
Ron en Antoinette Coumans
Spoorstraat 11
5865 AE Tienray
Tel: 06‐0478 ‐ 690332
beheer@parochiehuis.nl
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Bijlage 1 plattegrond
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Bijlage 2 indeling berging tafels en stoelen
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Bijlage 3 Instelling geluidsinstallatie
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Bijlage 4 Handleiding koffie installatie
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Bijlage 5 Handleiding vaatwasser
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