Huishoudelijk reglement Hobbycentrum Nijmegen-Oost
Hobbycentrum heeft als doel de deelnemer in de gelegenheid te stellen zijn of haar creatieve hobby uit te laten oefenen. Het bestuur
van het Hobbycentrum beoogt met het opstellen van dit huishoudelijke reglement een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot
oud - zich veilig en prettig voelt. Daarom hierbij nadrukkelijk het verzoek aan iedereen om zich aan dit reglement te houden. Bij het
overtreden van dit reglement zal de beheerder hem of haar aanspreken. Mocht dit niet zorgen voor een oplossing of is er sprake van
wangedrag dan zullen er maatregelen getroffen worden door het bestuur. Dit kan leiden tot een schorsing of een lokaal verbod.
Algemeen:
De Hobbycentrum is toegankelijk voor volwassenen. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur. Alle bezoekers
melden zich bij binnenkomst bij de beheerder. Deze noteert de naam van de bezoeker op een presentielijst. Na twee proeflessen dienen
deelnemers een door het bestuur vastgestelde deelnemersbijdrage te betalen. Deze is te voldoen bij de beheerder. De bezoeker ontvangt
na betaling een deelnemerspasje, waarmee je bij verschillende hobbywinkels in Nijmegen korting kan krijgen.
Gedrag:
Waar verschillende mensen bezig zijn met hun hobby, is het vanzelfsprekend en noodzakelijk dat men elkaar helpt en respecteert.
Uiteraard geldt de regel dat lichamelijk en verbaal geweld verboden is. Ook wordt vloeken en schelden niet geaccepteerd.
Gebruik machines:
Het werken met de machines en gereedschappen gebeurt geheel op eigen risico. Machines en gereedschappen staan de bezoekers ter
beschikking, mits de betreffende begeleider vindt dat de deelnemer onvoldoende kennis en vaardigheid bezit voor het gebruik hiervan.
Aanwijzingen van de begeleider dienen onverkort te worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich strikt aan de veiligheidsvoorschriften
te houden! Het is ten strengste verboden beveiligingen aan de machines te verwijderen.
Slijtage/schade aan de machines en gereedschappen dienen direct gemeld worden aan de beheerder. Zonodig verbiedt de beheerder
verder gebruik van de machine in afwachting van een monteur.
Schoonmaken en opruimen:
We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het opruimen en schoonmaken van de werkruimtes. Dit houdt in dat:

Iedereen maakt het gebruikte gereedschap schoon en brengt het gereedschap terug naar de plek waar het hoort.




Aan het eind van de activiteit worden door de deelnemers de tafels en stoelen schoongemaakt en de vloer geveegd.
Iedereen neemt zoveel mogelijk niet-afgemaakte werkstukken mee naar huis. Er is geen plaats voor het opslaan van grote
werkstukken. De begeleider bepaalt hoe lang en of het werkstuk opgeslagen kan worden.

Materiaal:
Men kan materiaal van thuis meenemen, maar indien voorradig kunnen ook materialen gekocht worden bij de begeleiders. De betaling
dient contant te worden voldaan bij de desbetreffende begeleider.
Pauze:
Het Hobbycentrum heeft een koffiekamer waar iedereen even pauze kan houden, wat kan eten of drinken of langs kan komen voor
een gezellig praatje. Consumpties kunnen worden besteld bij de bar en dienen direct betaald te worden bij degene die bardienst heeft.
Rookverbod (alcohol en drugs):
In het gebouw geldt een rookverbod. Mocht iemand onder invloed van alcohol of drugs zijn, dan wordt hem/haar de toegang geweigerd.
Aansprakelijkheid:
Het aanwezig zijn in het Hobbycentrum geschiedt geheel op eigen risico. Het Hobbycentrum is niet aansprakelijk voor welke gevolgen
dan ook. Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
Calamiteiten:
Bij calamiteiten, zoals brand e.d. dient iedereen de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
Huisdieren:
Huisdieren worden niet toegelaten. Een uitzondering hierop zou (in overleg met de beheerder) een SOHO-hond kunnen zijn.
Ideeën en suggesties:
Ideeën en suggesties zien we graag verschijnen en kunnen schriftelijk ingediend worden in de rode brievenbus van de voorzitter.
HET BESTUUR.

