AANGEPASTE HUURVOORWAARDEN IVM COVID 19 (juli 2020)
Welkom bij Natuurboerderij de Brinkhorst!
Gezien de huidige situatie rondom het Covid-19 zijn er een aantal aanpassingen in de
huurvoorwaarden en regelgeving, waarop wij jullie attenderen en om jullie medewerking vragen.
Wanneer je het leslokaal huurt, zijn er maximaal 15 volwassenen toegestaan. Bij alleen een
kinderfeestje hanteren wij ons oude reglement met uitzondering van het reserveren van de ponykar.
Het is helaas niet mogelijk om daar 1,5 mtr. afstand tot de koetsier te hanteren en dus valt deze
buiten de het pakket.
Omdat wij ons moeten houden aan de richtlijnen van het RIVM zijn onderstaande punten van belang:
• houd 1,5 mtr. afstand tot de medewerkers en vrijwilligers van de Brinkhorst
• heb je klachten: blijf thuis en laat je testen
• pas de geldende regels en richtlijnen m.b.t. hygiëne toe
• personen van 18 jaar en ouder hebben een vaste zitplaats in het leslokaal
• ventileer de ruimte door de openslaande deuren of de deur van de keuken open te laten
tijdens de bijeenkomst of activiteit
• het is helaas verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen
• de ruimte kan uitsluitend gehuurd worden van 13.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur
Personen van 18 jaar en ouder houden dus 1,5 mtr. afstand van elkaar. Dit is niet van toepassing op:
• mensen die een gezamenlijk huishouden vormen
• als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft
• personen in de leeftijd tot 17 jaar onderling
Schoonmaak en indeling
Je komt in een schoon en gedesinfecteerd leslokaal binnen. Als je de sleutel ophaalt, krijg je de
opstelling op papier van tafels en stoelen is voor maximaal 15 volwassenen waarbij de 1,5 mtr.
gewaarborgd is.
We verwachten van jullie dat het leslokaal weer schoon achtergelaten wordt. Waarbij de volgende
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd:
• Schoonmaken vloer (stofzuigen en dweilen)
• Schoonmaken herentoilet
• Schoonmaken keukenblok en toebehoren
• Schoonmaken en opruimen van serviesgoed
• Verwijderen alle versieringen
• Vuile hand-, thee-, en vaatdoeken op het aanrecht laten liggen
• Vuilniszak verschonen en volle zak zelf meenemen naar huis.
Als verhuurder zorgen wij voor de benodigde schoonmaakmiddelen. Als het leslokaal naar oordeel van
de verhuurder onvoldoende schoon is opgeleverd, zullen de schoonmaakkosten a € 25,00 worden
ingehouden van de borg.
Wanneer je je niet aan de 1,5 mtr. houd dan kan je de toegang tot de Kinderboerderij de Brinkhorst
worden ontzegd.
Alle medewerkers en vrijwilligers wensen je ondanks deze extra regels veel plezier bij ons op de
boerderij!

