
 
 

 

 

 

 

 

Regels Verhuur ruimte Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot 

 

1. De pooltafel mag niet verplaatst worden. 

2. Op de pooltafel mag geen enkel materiaal worden geplaatst ook geen drank of snoep. 

Medewerkers van Stichting Perspectief dekken deze pooltafel af met platen. 

3. Uiteraard mogen bezoekers niet op de pooltafel zitten/staan/dansen. 

4. De geluidsapparatuur en lichtinstallatie mag door u of bezoekers , NIET bedient of gebruikt 

worden. 

5. Er mag onder geen enkele voorwaarde alcohol worden geschonken. U bent hiervoor 

verantwoordelijk. Indien u dit wel doet wordt het feest per direct beëindigd.  

6. Er mag op geen enkele plek, binnen in het Jeugd Activiteiten Centrum, worden gerookt. 

7. We gaan ervan uit dat de huisregels van Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot worden 

gerespecteerd. 

8. Er zijn voldoende volwassenen aanwezig die toezicht houden op het goede verloop van de 

avond en goede omgang met de materialen. 

9. Na afloop dient u de bar, glazen en tafels schoon te maken. De toiletten door te spoelen 

zodat ze schoon zijn en de algemene ruimte veegschoon achter te laten. U kunt gebruik 

maken van de schoonmaakmiddelen die aanwezig zijn. 

10. De ruimte heeft een vergunning tot 01:00 uur. Na 01:00 gaat de muziek zacht en om uiterlijk 

01:30 zijn de gasten vertrokken en is de zaalverlichting aan. Hier kan niet vanaf geweken 

worden. 

 

Toegestaan  

1. U mag/kunt de algemene ruimte van Jeugd Activiteiten Centrum Hotspot zelf versieren en 

inrichten met inachtneming van de brandveiligheid. Het tijdsbestek van een dagdeel van 5 

uur is inclusief voorbereidingen. 

2. U mag in bijzijn van een medewerker van Stichting Perspectief de ruimte zelf in en uitruimen. 

Er wordt wel van u verwacht dat u alles weer in de originele opstelling terug zet. 

3. U mag zelf voor drank en consumpties zorgen. 

4. U mag gebruik maken van de aanwezige koelkasten, magnetron, koffiezetapparatuur en 

afwasmachine in de keuken. 

5. U mag tafels en stoelen verplaatsen. 

 


