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Algemeen 

• Zorgboerderij De Weipoort beschikt over een geluidsinstallatie (incl. microfoon), beamer en 
scherm waarvan gebruik gemaakt mag worden na instructie van de beheerder. Bij gebruik 
van deze apparatuur dient de huurder zelf voor een laptop te zorgen. 
Muziek, band of DJ is niet toegestaan. 

• Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten. 

• De openingstijden voor verhuur/accommodatie geschieden in overleg met de beheerders 
van de zorgboerderij. De sluitingstijd op zaterdagavond is 22.00 uur. 

• Een boeking is definitief als u hiervoor een bevestiging heeft ontvangen. 
 

• Roken in de openbare gebouwen is niet toegestaan. Roken is alleen buiten toegestaan op de 
daarvoor aangegeven plaatsen. Gelieve de sigaretten in de daarvoor bestemde afvalemmer 
deponeren.  

• Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is. De bar is uitsluitend 
geopend tijdens een activiteit, feesten & partijen en binnen een uur voor en na de activiteit. 

• Het is verboden om verdovende middelen van welk soort dan ook, zoals bedoeld in de 
Opiumwet, binnen zorgboerderij De Weipoort te gebruiken. 

• Zorgboerderij De Weipoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing 
van, of schade aan goederen van bezoekers. 

• Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de 
ruimte(n) aan te brengen. 

• Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimte van dit 
gebouw en de daarbij horende terreinen, zonder van tevoren overleg met de beheerder is 
niet toegestaan.  

Gedragsregels 

• Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers, waaronder ook gebruikers van 
ruimte(n) binnen de accommodatie hinder of overlast veroorzaken. Bij schade toegebracht 
aan eigendommen van de zorgboerderij of derden, dient een schadevergoeding te worden 
betaald. 

• Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te 
verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas 
wegrijden met brommer of auto. 

• De bezoeker dient zicht te richten naar de aanwijzingen van de beheerders van Zorgboerderij 
De Weipoort. 

• De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na 
te leven. 

• Het is de bezoeker niet toegestaan ruimte(n) te betreden die in gebruik zijn voor andere 
doeleinden of buiten de verhuur locatie om.  

• Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(n) schoon en 
opgeruimd achter te laten. 

• De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de 
beheerder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in ordelijke staat achter te laten. 

• De bezoeker is aansprakelijk voor schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem 
persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het 
gebouw. 


