Regels en voorwaarden voor bezoekers bij zaalgebruik
OPENINGSTIJD MOSKEE ZAAL EN KEUKEN

Het moskeegebouw (inclusief zaal en keuken) kan geopend worden vanaf 09:00 uur. Niet eerder. U dient dit
1 dag van te voren aan te geven bij de verantwoordelijke.
U mag uw voorbereidingen treffen op de dag vanaf 09:00 uur dat u de zaal en keuken hebt gereserveerd.
Niet eerder.
Indien u de zaal en keuken eerder wilt gebruiken dan de gereserveerde dag dan is dat alleen mogelijk door
een bijdrage te doneren van € 125,00 aan de moskee.
LET OP BIJ GEBRUIK VAN ZAAL EN KEUKEN OP DE ZONDAGEN KUNT U TOT 14:30 UUR 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.
BENODIGDHEDEN BIJ ZAAL EN KEUKENGEBRUIK

Eigen keukenapparatuur is niet toegestaan ivm overbelasting en kortsluiting. Altijd in overleg met de
beheerder. Gasflessen strikt verboden. WC papier, vuilniszakken, handdoekjes, zeep, schoonmaakmiddelen
dient u zelf mee te nemen.
VERSIERING EN GELUID/muziek

Er mag niks aan de muur of het plafond bevestigd worden zonder toestemming van het bestuur of beheerder.
Let op: bij overtreding houden wij uw volledige borg in!
De palen in de zaal mogen wel versierd worden. Versiering met helium is toegestaan. De zaal mag in
overleg met het bestuur wel versierd worden door een professioneel decoratie bedrijf. Dit bedrijf dient
contact op te nemen met het bestuur of de beheerder.
Er mag geen muziek of ander opgenomen geluid afgepeeld worden, ook niet in de zaal. Er mag geen eigen
geluidsinstallatie gebruikt worden ivm kortsluiting en burenoverlast!! Er mogen geen instrumenten gebruikt
worden. Let op: bij overtreding houden wij uw volledige borg in!
TOETEREN OF ANDER VORMG VAN OVERLAST DOOR BARAAT IN DE HELE STRAAT IS VERBODEN. Dit

dient u zelf door te geven aan de familie. Let op: bij overtreding houden wij uw volledige borg in!
SCHOONMAAK

U gebruikt de zaal en keuken.
U ruimt zelf de tafels en stoelen op. Inklapbare tafels dient u zelf in te klappen en weg te zetten.
U bezemt zelf globaal de zaal, keuken en hal.
U ruimt globaal de keuken op.
U haalt zelf de versiering weg en neemt deze mee.
De moskeebeheerder zal na afloop zelf de zaal, keuken, hal en wc’s grondig bezemen en dweilen.
De moskeebeheerder zal na afloop zelf de pannen en potten schoonmaken, maximaal 5 stuks. Indien u meer
pannen en potten gebruikt, dient u dat zelf af te wassen.
OPLEVERING

Om 23.00 uur (vr-zat) dient het gebouw opgeleverd te zijn, anders wordt uw borg ingehouden € 25 per half
uur of gedeelte ervan). Ma-Do en zondag dient het gebouw om 22.30 uur opgeleverd te zijn. Dit betekent
dat er niemand meer aanwezig mag zijn na deze tijd in het gebouw of op het terrein, behalve de beheerder.
PARKEREN

U dient zo veel als mogelijk te parkeren op het eigen terrein van de moskee. Vol is vol. De parkeerplaatsen
van de moskee zijn niet te huur of te reserveren! U dient in de parkeervakken te parkeren op de openbare
weg (Notweg en achter het Lucas Community) en uw bezoekers hierop te wijzen.

Foutparkeren wordt actief gemeld door het bestuur en de beheerder aan de politie. I.v.m. buren
overlast en bereikbaarheid van spoeddiensten bij calamiteiten.
ROKEN

Roken in het gebouw is verboden.
KINDEREN

Na 21.00 uur is buitenspelen op het terrein of op de openbare weg verboden. i.v.m. buren overlast.
BORG

De borggelden worden binnen een maand na de oplevering teruggeboekt op de rekening van gebruiker.
MAYYAT/OVERLIJDEN

Dit is een moskee. U dient rekening te houden dat er op dezelfde dag/avond/nacht een mayyat aanwezig kan
zijn. Ook als u gebruiker bent van de zaal. U moet dan de verplichte aanwijzingen van het bestuur of
beheerder opvolgen en uw programma inkorten/aanpassen.
ALGEMEEN / CAMERATOEZICHT

U dient de aanwijzingen van het bestuur en de beheerder van het gebouw verplicht op te volgen ook al bent
u gebruiker van de zaal of bezoeker.
Bij misdragingen of onregelmatigheden kan de toegang tot het gebouw ontzegd worden. In en om het
gebouw zijn camera’s aanwezig. Op verzoek kunnen deze aan de politie worden overhandigd.

