
 
 
 
 

 

Huurvoorwaarden en toelichting 

Kijk hier  voor de laatste maatregelen van de overheid. Deze maatregelen zijn van 

toepassing bij het verhuur van de Tuin van Kapitein Rommel. 

Basisregels: 

• Blijf bij klachten thuis en laat u testen; 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

• Was vaak uw handen; 

• Hoest en nies in uw elleboog. 

De ontmoetingsruimte met tuin wordt verhuurd aan groepen van maximaal 15 personen. 

Voor eten en drinken zorgt u zelf. 

Betalen en annuleren 
• De betaling dient z.s.m. na reserveren te worden overgemaakt. U kunt tot 1 maand voor 

huurdatum annuleren. 

 

Sleutels ophalen 
• In de ontmoetingsruimte van de Tuin.  

• Voor avondverhuur ma t/m do tussen 13.00- 14.00 uur.  
• Voor weekendhuur vrijdagmiddag ook tussen 13.00-14.00 uur. 

 

Sleutels inleveren 
• In de brievenbus aan het hek stationszijde. 

 

Slot ingang  (rechter deur) 

• Bij het afsluiten eerst de deurklink omhoog doen daarna de sleutel omdraaien. 
 

Verlichting  
• In de hal achter de kapstok bevinden zich de lichtknoppen voor de ruimte. 
• De TL aan d.m.v. schakelaar en de spotjes d.m.v. knop indrukken en draaien. 
• Het licht in de toiletten gaat na verloop van tijd automatisch uit bij het sluiten van de deur. 

 

Ontmoetingsruimte 
• De radio/cd – speler staat onder het ronde raam. 

• Het binnenmeubilair niet buiten gebruiken. 
• Statafel op aanvraag bij afhalen van de sleutel. 

 

Keuken  
• De huurder zorgt zelf voor hand- en theedoeken en vaatdoekjes 
• Indien er onverhoopt iets breekt graag een bijdrage in het spaarvarken. Grotere schade graag  

doorgeven, dit wordt van de borg afgetrokken.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen


 
 
 
 

Verandadoek 
• Het is de huurder niet toegestaan het verandadoek op- of af te rollen. 

• Het is de huurder niet toegestaan om terrasverwarming (bijv. elektrische kachels, infraroodpanelen, 
gasverwarming)  in gebruik te nemen bij het overdekte terras. 

• De Tuin van Kapitein Rommel behoudt het recht om tijdens het verhuur te controleren of de 
huurder zich aan de voorwaarden houdt m.b.t. het verandadoek. Het niet houden aan de 
voorwaarden kan leiden tot verminderde terugbetaling van de borg. 

   

Schoon achterlaten 
• Keuken/oven, ruimte en toiletten schoon achterlaten.  
• Schoonmaakartikelen en materialen staan in het invalide toilet. 
• Afval mee naar huis nemen, vuilniszakken liggen in het aanrechtkastje. 
• Afwasmachine leegruimen en uitzetten. 
• Alle prullenbakken legen ook in de toiletten. 
• In de prullenbakken schone vuilniszakken doen. 
• Deurklinken desinfecteren voor u de tuin verlaat. 

 

Terras en tuin 
• Op het terras staan 30 stoelen en 8 tafels. 

• In de tuin op de paden blijven en niet plukken uit de tuin/kruidentuin. 

• Gebruik van parasols op aanvraag.  

• Honden alleen aangelijnd. 
 

Inventaris 
• De ruimte beschikt over een compleet ingerichte keuken met inductie kookplaat, elektrische  oven, 

koelkast met vriesvak en vaatwasser. 

• Er is voor 30 mensen serviesgoed aanwezig, inclusief 2 soeppannen en een steelpan. Grote schalen 

moet u zelf meebrengen. 
 

Aansprakelijkheid 

• U bent volledig aansprakelijk voor het gedrag van uw gasten.  

• Politie, gemeente en omwonenden kunnen u telefonisch bereiken op ons eigen nummer.  

• Niet schoon achter laten of klachten kunnen leiden tot verminderde terugbetaling van de borg. 

 

Denk aan: 

• Geen open vuur, vuurkorven etc 

• Barbecue? Alleen via de Toren, Torenstraat Castricum. 

• Roken alleen buiten.  

• Muziek alleen binnen zonder versterking. 

• Waterval en vijver zijn geen speelterrein,op de paden blijven. 


