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Beperk het geluid na 23:00 uur tot een minimum. We wonen samen op Space-S, dus
ben je buren en medebewoners niet tot last en probeer rekening met elkaar te
houden en elkaar te respecteren.
Bij vragen, opmerkingen of overlast met betrekking tot de logeerkamer kan contact
worden opgenomen met de commissie beheer binnenruimtes
(reserveringen@space-s.nl). Als er iets in de ruimte niet in orde is, dan dient de
huurder de commissie met foto’s op de hoogte te stellen.
De huurder die het reserveringsformulier invult is verantwoordelijk voor juist gebruik
van de logeerkamer en is voor de beheercommissie het aanspreekpunt.
Bij zichtbare schade en/of misbruik van de ruimte of de spullen die hierin staan zullen
er, afhankelijk van de schade en in overleg met de bewonersvereniging, aanvullende
kosten in rekening voor de huurder worden gebracht.
Het huren van de logeerkamer geeft recht op het gebruik van deze ruimte van 17:00
uur in de avond tot 11:00 uur de volgende dag, tenzij anders afgesproken met de
commissie beheer binnenruimtes.
Het gebruik van beddengoed is verplicht. Beddengoed dat beschikbaar is gesteld
door de vereniging mag gebruikt worden en kan door de huurder worden
achtergelaten in de daarvoor bestemde wasmanden.
Het gebruik van de badkamer zit bij de huurprijs inbegrepen, maar ook deze moet
worden achtergelaten in de staat waarin deze is aangetroffen. Er zijn handdoeken
aanwezig en deze mogen worden gebruikt. Deze kunnen, na gebruik, eveneens in de
daarvoor bestemde wasmanden worden achtergelaten.
De ruimte is bedoeld om maximaal twee personen te laten overnachten.
Het is niet toegestaan om te roken in de logeerkamer.
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen bij een overnachting in de
logeerkamer.
Laat de ruimte achter zoals je deze aantrof. Er is een bezem en een veger en blik,
deze zijn te vinden in de woonkamer.
De prullenbakken dienen geleegd te worden door de huurder indien deze worden
gebruikt. Afvalzakken worden door de beheercommissie beschikbaar gesteld.
De WC is openbaar toegankelijk, hierdoor kan de beheercommissie niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele viezigheid. Er is een rol
toiletpapier beschikbaar in de logeerkamer. Deze dient ook weer teruggelegd te
worden in de ruimte, in verband met diefstal.
Eventuele vaat dient gelijk door de huurder te worden weggewerkt, zodat een
volgende huurder gebruik kan maken van de volledige inventaris.

N.B. de Nederlandse wet en de regels van woonbedrijf gelden ten alle tijden

