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HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PAREL 
 

 

Verhuurder = zalencentrum De Parel 

Huurder = degene die de zaal heeft gehuurd 

Gast = alle aanwezigen in het gebouw van De Parel m.u.v. de eigen medewerkers 

 

Voor Huurders en Gasten van De Parel gelden de volgende huisregels. 

 

 

Vooraf 

Verhuurder streeft ernaar een prettige omgeving te bieden aan de gasten. Voor iedereen zal 
een activiteit bij Verhuurder gezellig en veilig moeten zijn. Verhuurder wil niet dat in het 
gebouw aanwezige personen discriminerende opmerkingen maken, door woord, gebaar of 
daad iemand seksueel intimideren of iemand te beledigen (aantasten van iemands eer en/of 
goede naam) of te vloeken. Dit kan een reden zijn tot verwijdering uit het gebouw. Een relaxte 
houding en respectvol met elkaar omgaan is ons uitgangspunt. Iedere gast dient zich 
desgewenst op verzoek van Verhuurder bij entree van het gebouw te identificeren. 

 

Alcoholbeleid 

Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is. De bar is uitsluitend 
geopend tijdens verhuur van een of meer ruimtes. De aanwezige verantwoordelijke 
medewerker van de Verhuurder bepaalt de openingstijden van de bar. De verkochte dranken, 
etenswaren en maaltijden worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Verhuurder verkoopt of 
verstrekt volgens de wetgeving geen alcoholhoudende drank (> 0,5% alcohol) aan gasten 
jonger dan 18 jaar. Het gebruik van alcoholhoudende drank in het zalencentrum is voor 
personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan. Verhuurder verkoopt geen alcoholhoudende 
drank aan beschonken personen. 

 

Drugs 

Het is verboden in het gebouw of op het eigen terrein drugs in bezit te hebben, te gebruiken 
of te verhandelen. Personen die onder invloed van drugs lijken en/of zijn, zal de toegang 
worden ontzegd.  

 

Eigen eet of drinkwaren 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte eet- of drinkwaren in het gebouw te gebruiken, 
tenzij hiervoor vooraf nadrukkelijk toestemming is gegeven door de manager van De Parel. 

 

Aanpassingen gehuurde ruimte 

Verhuurder levert de ruimte op met de opstelling en inhoud die vooraf met de huurder 
schriftelijk is afgesproken. Verhuurder zal na gebruik de ruimte weer opleveren op deze wijze, 
tenzij anders met verhuurder is afgesproken. 
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Opslag 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor - door welke oorzaak ook veroorzaakte - schade aan en 
vermissing van eigendommen van huurders, welke in het gebouw zijn opgeslagen. 

 

Apparatuur 

Huurder heeft toestemming nodig van de verhuurder voor de bediening van technische 
apparatuur in de gehuurde ruimte en de aansluiting van meegebrachte elektrische apparatuur 
in de gehuurde ruimte. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de technische 
apparatuur. 

 

Huisregels voor muziek 

Verhuurder stelt geen ruimten beschikbaar voor de organisatie van dance events, discotheek, 
hard rock muziek of andere opzwepende muziek. De beschikbare ruimten zijn niet geschikt 
voor het organiseren van evenementen om te dansen in de ruimste zin des woords. 

Inzet van muziek is mogelijk als achtergrond of ondersteuning. Vooraf bespreken verhuurder 
en huurder de inzet van muziek (live of niet live). Verhuurder stemt niet in met het (af)spelen 
van aanstootgevend of beledigende muziek. Het volume mag niet te hard, omdat het niet 
buiten de gehuurde zaal te horen mag zijn. Zowel niet buiten het gebouw als op de vrije 
ruimte tussen de zalen of in de zalen, die niet door de huurder zijn gehuurd. 

 

Entreegelden 

Voor het vragen van entreegelden voor de gehuurde ruimten moet toestemming worden 
gevraagd aan de verhuurder. 

 

Vergunningen 

De huurder dient te zorgen voor de eventueel nodige vergunningen voor de activiteiten. De 
huurder betaalt de aan de vergunningen verbonden leges en rechten. Eventuele claims of 
schade in relatie tot vergunningen is voor rekening van de huurder. 

 

Sluitingstijden 

Verhuurder hanteert als sluitingstijd 0.00 uur. Na 23.30 uur gaat de bar dicht. Op weekdagen 
kan hiervan afgeweken worden mits dit is afgesproken. Als er sprake is van het opruimen van 
de ruimte of aankleding zal dit op een rustige en ordentelijke wijze gebeuren zonder 
geluidsoverlast voor omwonenden. Zeker na 22 uur is dit erg belangrijk. 

 

 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de geldende Algemene Voorwaarden van 
Zalencentrum De Parel. Inzake dit reglement wordt de Verhuurder vertegenwoordigd door de 
manager van De Parel of haar vervanger. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist 
de manager van De Parel. 
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