ZAAL en KEUKEN GEBRUIK
Boeking / reservering / betaling
1. In het rooster een of meerdere data reserveren of opties plaatsen doen wij
NIET.
2. Boeken/reserveren kan alleen nadat u de huurgelden inclusief borg op de
Rabobank rekening heeft overgemaakt.
3. Van de overboeking moet de familie zelf een printscreen maken en naar de
vertegenwoordiger what’s appen.
4. Daarna zal de vertegenwoordiger de zaal boeken/reserveren in het rooster.
Niet eerder.
5. Contante betalingen doen is niet mogelijk. Betalingen voor zaalgebruik
kunnen alleen via de Rabobank. Dit is tevens uw betalings- en
reserveringsbewijs. De vertegenwoordiger maakt geen aparte kwitantie.
Wijzigen datum / annuleren van de zaal en keuken
6. Wil de familie op een later moment de datum wijzigen, geen probleem. Dat is
kosteloos.
7. Wil de familie de boeking/reservering annuleren, dan wordt er altijd
annuleringskosten in rekening gebracht.
Restant bedrag boeken wij via de bankrekening terug op hetzelfde
bankrekeningnummer.
Vastleggen / registratie van de zaal en keuken
8. In het zaalrooster legt de vertegenwoordiger de naam van de gebruiker, reden
van het zaalgebruik, de telefoonnummer en datum van de ontvangen
geldbetaling vast.
Schoonmaken van de zaal, keuken, wc, hal.
9. Na afloop dient de familie zelf de zaal en bijbehorende ruimten globaal
schoon te maken.
10. Na oplevering van het gebouw zal de beheerder zelf de ruimten grondig
schoonmaken. Zie document ‘Regels en voorwaarden voor bezoekers bij
zaalgebruik’.
Benodigde documenten
11. Alle informatie dat u nodig hebt, is te lezen in de hal en de website van de
moskee. Houdt u zich niet aan de regels dan kan de vertegenwoordiger
besluiten om de zaal te annuleren of uw borg in te houden.

Zelf gebruiken of iemand de zaal en keuken cadeau geven
12. De moskee doet niet aan cadeaus geven. Als u vaste donateur bent, dan
betaalt u het tarief voor vaste donateurs voor het gebruik van de zaal/keuken.
13. Dit tarief geldt alleen voor u en uw gezin bij eigen gebruik van de zaal en
keuken.
14. Wie behoort tot het gezin volgens onze regels: man, vrouw, thuiswonende
kinderen tot en met 25 jaar. Inwonende kinderen > 25 jaar en andere
familieleden rekenen wij niet tot het gezin. Deze personen dienen zelf vaste
donateur te zijn om gebruik te kunnen maken van de vaste donateurs prijzen.
15. Indien u iemand de zaal/keuken cadeau wilt geven, dan mag dat zeker. Dat
is uw eigen keuze. In dat geval kijken wij of de jarige, of degene die trouwt (de
ouders ervan), of om wie het gaat, wel of geen donateur is van de moskee.
16. Is de jarige, persoon die gaat trouwen (de ouders ervan) wel vaste donateur
dan betaalt u het tarief voor vaste donateurs.
17. Is de jarige, persoon die gaat trouwen (de ouders ervan) geen vaste donateur
dan betaalt u het tarief voor geen vaste donateurs.
Wie is een vaste donateur?
18. Een vaste donateur is iemand die langer dan 2 jaar, elke maand
onafgebroken minimaal € 15,00 per maand automatisch doneert aan de
moskee.
Of
Iemand die langer dan 3 jaar, elke maand minimaal € 10,00 per maand
onafgebroken automatisch doneert aan de moskee
Of
Iemand die vanaf 01-01-2002, elke maand minimaal € 4,54 per maand
onafgebroken automatisch doneert aan de moskee.
LET OP: DE PARKEERPLAATSEN INCLUSIEF HET MOSKEETERREIN EN GEBEDRUIMTEN
WORDEN NIET VERHUURD!!!
ALLE MOSKEE BEZOEKERS MOGEN PARKEREN OP HET TERREIN!!!
LET OP BIJ GEBRUIK VAN ZAAL EN KEUKEN OP DE ZONDAGEN KUNT U TOT 14:30 ALLEEN
VOOR DE HELFT GEBRUIK MAKEN VAN DE ZAAL IN VERBAND MET DE ARABISCHE LESSEN.
NA 14:30 UUR KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DE HELE ZAAL.
DUS UW GASTEN OP DE ZONDAG NA 15:00 UUR UITNODIGEN!!!

*De vertegenwoordiger is een bestuurslid, beheerder of een door het bestuur
aangewezen vaste vrijwilliger.

