Huisregels huurders ZELF!
Huren bij ZELF! gaat zo zelfstandig mogelijk in een fijne samenwerking met de
andere Team ZELF! leden. Vandaar een aantal huisregels:
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Huren gaat in blokken van 4 uur, van 8-12 uur, 13-17 uur en 18-22 uur. Tussen
de blokken van 4 uur is er een uur tijd om te wisselen van ruimte. Ruim netjes
op en leeg de prullenbak zodat je collega direct verder kan werken. Je kunt dus
ook een half uur voor je blok de praktijk of zaal in om je ruimte werkklaar te
maken.
Je krijgt van mij een login waarmee jij de blokken die je wilt huren bij ZELF! kunt
reserveren en direct kunt afrekenen op SupersaaS.
Tot 2 weken van te voren kan je zelf je reservering verzetten.
Bij annulering, minimaal 2 weken van tevoren gemeld, blijft je betaling staan
voor een volgende boeking. Restitutie is niet mogelijk.
Als iemand op een tijd staat die jij graag wilt. Overleg onderling. Wanneer je er
niet uitkomt kom je naar mij.
Huren is inclusief inrichting praktijk en zaal (stoelen, flipover, behandeltafel)
koffie, thee, schoonmaak, gebruik van wachtruimte en minibieb.
A/V set kun je huren.
Was je kopjes af, maak de keuken glad en doe de lichten uit.
Als de prullenbak in de keuken vol zit deze graag verversen en de zak beneden
in de container van Marc Vollebregt doen.
Wanneer jij de laatste in het centrum bent sluit je: je kamer, de praktijk, het
pand en de hekken.
Zes keer per jaar is er een bijeenkomst van Team ZELF! om te verbinden, te
groeien, te verwijzen, te delen en van elkaar te leren. Je mag er één missen.
Voor de rest wordt er op jouw aanwezigheid en jouw inzet en deelname
gerekend.
ZELF! is niet aansprakelijk voor schade aan jouw bezoekers of spullen.
Zorg dat je een beroepsaansprakelijkheid hebt die de kosten dekt als jij of jouw
bezoeker iets stuk maakt in de praktijk. Daarvoor ben je namelijk zelf
aansprakelijk.
Schade direct melden.
Vaste huurders krijgen een bos met 5 sleutels. Mocht je er een verliezen, dan
betaal je 10,- voor vervanging en 50,- voor de hele bos. Meld dit direct bij
degene die over de huur gaat.
Paraaf huurder

Paraaf Verhuurder

