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Alvorens wij u straks ons verenigingsgebouw ter beschikking stellen willen wij u graag, door middel 
van dit “foldertje”, op de hoogte brengen van een aantal punten die zowel voor u als voor ons van 
groot belang zijn. 
 
Hoewel het een lang verhaal lijkt, verzoeken wij u het toch aandachtig te lezen. Zoals u 
waarschijnlijk weet is “Pro Musica” in 1968 ( uitgebreid in 1974) door een enorme inzet van de leden 
van onze vereniging zelf gebouwd. Al snel na de in gebruik name bleek dat het gebouw naast de 
verenigingsactiviteiten ook bijzonder geschikt bleek voor o.a. familiefeestjes. 
 
Na een uitvoerige discussie heeft het bestuur besloten het gebouw voor dergelijk feestjes te 
verhuren. Uiteraard hebben wij en de Regionale Brandweer Organisatie aan het huren van “Pro 
Musica” een aantal voorwaarden verbonden waarvan sommige u wellicht overbodig lijken, maar die 
u bij nader inzien toch redelijk zult vinden aangezien het gebouw voor ons als vereniging van 
onschatbare waarde is, en het ook om de veiligheid van u en uw gasten gaat. Het gebouw voldoet 
dus aan alle voorgeschreven eisen. 

 
DE VOORWAARDEN 
 
Algemeen: 
1. Het bestuur van “Crescendo” kan een aanvraag tot huur zonder opgave van redenen afwijzen.  
2. Gedurende de tijd dat het gebouw wordt gehuurd, behoudt het bestuur zich te allen tijde het 

recht voor het gebouw te betreden. 
3. Al de activiteiten dienen zich binnen het gebouw af te spelen. De grond rondom het gebouw is 

geen eigendom van de vereniging. 
 
Roken en versiering: 
 
4. Er mag niet in het gebouw worden gerookt en ook het gebruik van rookmachines is niet 

toegestaan (dit zal het alarm activeren). 
5. Crescendo heeft n.a.v. het advies omtrent een gezonde omgeving in 2020 flink geïnvesteerd in 

het luchtventilatiesysteem. Het is niet toegestaan om versieringen te bevestigen aan de 
ventilatiekanalen, maar ook via het bedieningspaneel mag de stand van de ventilatie niet worden 
veranderd. 

6. In het geval dat u versiering in de zaal wilt aanbrengen wijzen wij erop dat het ophangen van 
versieringen d.m.v. punaises, spijkers, noch aan de ventilatiebuizen verboden is.  

7. Hang versiering zo op dat niemand er tegenaan kan lopen. 
8. Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Het KEMA-keurmerk geeft aan dat de versiering 

brandveilig is, alleen deze is toegestaan.  
9. Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van lichtpunten en ook aan de aanwezige 

ventilatiebuizen mag niets worden bevestigd.  
10. Op diverse plaatsen zijn in het plafond haakjes aangebracht die voor het ophangen van versiering 

kunnen worden gebruikt.  



11. Verder verzoeken wij u bij het gebruik van crêpepapier en confetti bijzonder voorzichtig te zijn. 
Dit papier geeft namelijk af als het nat wordt en veroorzaakt dan lelijke vlekken op de vloer 
welke erg moeilijk te verwijderen zijn. 

12. Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar. 
 
Huur en borg: 
13. De huurprijs wordt samen met de borg vooraf betaald. (bankrekeningnummer: NL32 RABO 0343 

1083 64 t.n.v. Muziekvereniging Crescendo Muiden o.v.v. de huurdatum en de naam van de 
huurder). De huur van Pro Musica bedraagt € 59,00 per uur. 

14. Huur is mogelijk tot maximaal 24.00 uur op de dag van de huur.  
15. De borg bedraagt € 100,00 voor huur tot 22.00 uur en € 200,00 voor huur tot na 22.00 uur.  
 
Sleutel en in- en uitchecken: 
16. Vanaf zaterdag heeft u de beschikking tot het gebouw om spullen neer te zetten en/of te gaan 

versieren. U kunt dit dus niet al op vrijdag gaan doen omdat het gebouw dan, in verband met 
onze repetitie, nog in eigen gebruik is. 

17. Het gebouw moet uiterlijk zondag om 14.00 uur weer schoon achtergelaten worden. Indien de 
verhuur op zondag plaatsvindt, zal hierover een aparte afspraak gemaakt worden. 

18. De sleutel wordt de vrijdag van tevoren om 19.45u door u opgehaald in Pro Musica, tenzij anders 
afgesproken. Na de schoonmaak wordt de sleutel via het sleutelgat in de voordeur ingeleverd. 

19. U zorgt ervoor dat omwonenden geen last van uw feestje hebben of bij het opruimen daarvan. 
Het heeft dan ook de voorkeur niet ’s nachts na het feestje met spullen te gaan slepen en dit 
gewoon op zondag te doen. 

20. Als het gebouw in goede en schone staat is achtergelaten, en er geen klachten over 
geluidsoverlast zijn ontvangen, wordt de borg naar u terug gestort. Omdat de controle van het 
gebouw niet tegelijkertijd met het achterlaten van de sleutel zal kunnen gebeuren zal het 
teruggeven/terugstorten van de borg minimaal een week in beslag nemen. 

 
Bij de huurprijs is gebruik van het volgende in begrepen: 

- koffiezetapparaat en waterkoker 

- koppen en schotels 

- glaswerk en bestek 

- koelkast 

- vaatwasser 

- tafels (14) en stoelen (ruim 90 stuks) 

- afwas- en schoonmaakmiddelen o.a. stofzuiger 
U moet zelf voor handdoeken, theedoeken en vaatdoeken zorgen. 
 
Wij maken u erop attent dat u het gebouw als volgt achterlaat: 

- Koelkast leeg en schoon 

- Vloer geveegd en gedweild 

- Toiletten schoon 

- Al het glaswerk en kop- en schotels schoongemaakt en weer in de keukenkastjes 

- Tafels en stoelen opgestapeld. S.v.p. de bruine en grijze stoelen apart opstapelen 

- Lichten en verwarming uit 

- Vuilnis opgeruimd 

- Alle versiering weg 

- Alle deuren en ramen op slot 

- Sleutel van het gebouw graag meteen na schoonmaak inleveren via het sleutelgat in de 
brievenbus van het clubgebouw 


