Huisreglement m.b.t. gebruikers/bezoekers
 De toegang tot ons gebouw is via de trap tegenover Café Markzicht. Volg de borden.
 Het straatje en het pleintje tussen Dorpsstraat 82 en 88 is niet van Veldzorg en dient
derhalve gemeden te worden.
 Parkeren op het parkeerterrein van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 72 of bij het
Winkelcentrum BroekerVeiling.(zie routebeschrijving)
 Parkeren van auto’s bij het gebouw is verboden (m.u.v. houders
gehandicaptenparkeerkaart).
 Laden en lossen kan i.o.m. de beheerder (06-19434988) bij het gebouw gebeuren.
 Het gebouw dient om 23.00 uur te zijn verlaten.
 De gehuurde ruimte dient opgeruimd en schoongemaakt achtergelaten te worden.
 In het gebouw en in de gangen heerst een absoluut rookverbod.
 Er mag geen open vuur in en om het gebouw zijn.
 Op het terras kan gerookt worden, afval in de zandemmer/asbak deponeren s.v.p.
 Er mogen géén versieringen en aanplakbiljetten worden bevestigd aan muren/opstallen
van de buren.
 Beschadigingen en/of verdwijning van onderdelen van het gebouw, terrein of inventaris
moeten direct worden gemeld bij de verhuurder.
 Breuk van glas en/of servies dient te worden gemeld.
 Bij vertrek van de gehuurde ruimte graag het licht uitdoen, de verwarming laag zetten
(IJsvogel 18gr, andere zalen de radiatoren op 1), deuren en het hek afsluiten.
 Denk ook aan het afsluiten van de terrasdeur!
 De ter beschikking gestelde sleutels dienen na gebruik terug gelegd te worden in het
sleutel kluisje.
 Bij vertrek dient een ieder rekening te houden met de buren en geen lawaai te maken.
 Het is de gebruiker ten strengste verboden de aanwezige brandblussers te gebruiken
anders dan voor het blussen van een brand. Indien de verzegeling verbroken is zullen
de kosten van het opnieuw keuren en verzegelen op de gebruiker worden verhaald.
 Het is de huurder verboden door verhuurder afgesloten ruimten te betreden anders
dan de gehuurde ruimte.
 Huurder wordt vriendelijk verzocht deze regels bij hun gasten onder de aandacht te
brengen.

Stichting Veldzorg Oosterdel – Dorpsstraat 86 – 1721 BM Broek op Langedijk
KvK Alkmaar: 37107092 – Bank: NL75RABO0346648769 – E: zaalhuurveldzorg@gmail.com – I: www.veldzorg.nl

Route beschrijving met de auto naar Veldzorg, Dorpsstraat 86 te Broek op
Langedijk.

Vanaf de N245
Neem de afslag “BroekerVeiling” de Nauertogt op,
Ga bij de derde rotonde rechtsaf de Oostelijke randweg op,
Bij de tweede rotonde links naar Papenhorn,
Bij de stoplichten linksaf de Dorpsstraat in,
Ter hoogte van huisnummer 82 het pad aan de rechterzijde inrijden;
U kunt doorrijden tot aan Veldzorg en daar laden en lossen.
Hierna parkeren bij de kerk (2x links) of winkelcentrum BroekerVeiling (rechts-links via
Dubbele Buurt).
Vanaf de N242
Neem de afslag “BroekerVeiling”, de Broekerweg op,
Bij de rotonde rechtdoor de Uitvalsweg op,
Bij de stoplichten rechtsaf de Dorpsstraat in,
Ter hoogte van huisnummer 82 het pad aan de rechterzijde inrijden;
U kunt doorrijden tot aan Veldzorg en daar laden en lossen.
Hierna parkeren bij de kerk (2x links) of winkelcentrum BroekerVeiling (rechts-links via
Dubbele Buurt).

Stichting Veldzorg Oosterdel
Dorpsstraat 86
1721 BL Broek op Langedijk
Tel: 06-19434988 (kantoortijden)
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Looproute
 Het is niet toegestaan om het smalle straatje tussen de Dorpsstraat 84 en 88 te
gebruiken als looproute, dit is privé terrein. (Een uitzondering wordt gemaakt voor
houders van een gehandicaptenparkeerkaart).
De officiële looproute: Vanaf het parkeerterrein bij de kerk van de Hervormde Gemeente,
Dorpsstraat 72, (daar is voldoende parkeergelegenheid) via de Dorpsstraat loopt u door tot
aan Eetcafé Marktzicht, Dorpsstraat 95, (gele route).
Vanaf het parkeerterrein van het winkelcentrum volgt u de rode lijn.
Bij de trap tegenover het café volgt u de borden van Stichting Veldzorg. Via het pad langs het
water, gaat u na ongeveer 50 meter rechtsaf over een bruggetje.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf.

De meest inspirerende vergaderlocatie
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