
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Welkom! 
Dit zijn onze huisregels 
 

Voor bezoekers; 

• Wij schenken geen alcohol aan minderjarigen. 
• Meenemen van eigen drank en etenswaren is niet toegestaan. (Mits daartoe 

toestemming voor is gegeven). 
• Er geldt een rookverbod. 
• Gebruik van verdovende middelen (zoals genoemd in de Opiumwet) zijn niet 

toegestaan 
• Bezit van wapens is verboden. 
• Toon respect voor je medemens; geen agressie, discriminatie of ongewenste 

intimiteiten. 
• Het is bezoekers niet toegestaan een ruimte te betreden die in gebruik is door 

huurders of andere groepen. 
• Veroorzaak geen overlast. (denk aan de buren!) 
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op. 
• Bij schending van de regels volgt een waarschuwing of bellen wij de politie. 
• De MESS is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, vermissing of schade aan 

goederen. 
• Betreden op eigen risico. 

 

  



 

Huisregels voor medewerkers/huurders/gebruikers 

Algemeen 

1. In de MESS gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op medewerkers, 
vrijwilligers, huurders en andere personen die zich binnen het gebouw en op het 
terrein van de MESS bevinden.  

2. Aanwijzingen en instructies dienen te allen tijde te worden opgevolgd.  
3. Binnen de MESS worden de in Nederland gebruikelijke omgangsvormen in acht 

genomen. 
4. Iedereen die zich op het terrein of in het gebouw van de MESS bevindt dient: 

a. geen schade te berokkenen, direct of indirect; 
b. geen inbreuk te maken op de rechten van medegebruikers; 
c. niet te handelen in strijd met enige wettelijke verplichting; 

5. Draag zorg voor een positieve relatie met de directe buren en omwonenden.  

 

M.b.t. de gehuurde ruimte 

1. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan 
afgesproken.  

2. Onderhuur aan derden is niet toegestaan. 
3. Het gehuurde maakt deel uit van de MESS. Houd rekening met andere huurders en 

gebruikers van het pand.  
4. Huurder mag in overleg met het bestuur gasten ontvangen. 
5. Iedere huurder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn eigen ruimte.  
6. De  huurder draagt verantwoording voor de sleutel. Bij verlies of diefstal dient per 

omgaande een melding te worden gedaan bij het bestuur. De MESS kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van het gehuurde en 
persoonlijke bezittingen van huurder.  

7. Indien huurder als laatste het pand verlaat moet de verlichting uit, deuren op slot en 
het toegangshek op slot.  

8. Elke gebruikers heeft een sleutel van de achterdeur en is verantwoordelijk voor 
zijn/haar gasten/spullen. 

9. Het is huurder niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren. 
10. Het is huurder niet toegestaan om handelingen te verrichten of activiteiten te 

ontplooien welke mogelijk schade aan het gehuurde, daaronder begrepen 
gemeenschappelijk voorzieningen en inventaris, tot gevolg kunnen hebben.  

11. Roken is niet toegestaan 
12. Gebruik van drugs en andere, niet algemeen geaccepteerde, genotsmiddelen zijn 

binnen de MESS niet toegestaan.  
13. Feestelijke bijeenkomsten kunnen slechts in goed overleg en na schriftelijke 

toestemming van het bestuur worden gehouden. Omwonenden mogen hiervan geen 
overlast ondervinden.  

Bij calamiteiten: zet ze in de app, of bel Margriet of Mariëtte. 

Heb je ideeën of suggesties? Laat het ons weten: info@messharderwijk.nl.  


