HUURVOORWAARDEN
RESERVEREN
U, als lid van IGN, kunt in veel gevallen de Soosruimte, met een capaciteit van maximaal 75 personen,
inclusief de keuken reserveren voor een bepaald activiteit. U kunt een optie nemen voor een reservering
door het op te geven per e-mail naar ignsecretaris@gmail.com, per brief aan IGN Secretaris
Rozenburgstraat 16, 2512 ST Den Haag of telefonisch aan een bestuurslid van IGN.
Een optiereservering blijft 14 dagen geldig en verlenging van een optie is in overleg met het bestuur
mogelijk. Een reservering kan alleen door het ondertekenen van het IGN Huurcontract. Door het
ondertekenen van het huurcontract betekent tevens dat u deze huurvoorwaarden accepteert.
BETALINGSVOORWAARDEN
Bij het ondertekenen van het huurcontract dient u het huurbedrag binnen 14 dagen te voldoen. Als het
huurbedrag binnen 14 dagen niet betaald is wordt door IGN het huurcontract zonder kosten nietig
verklaard. IGN is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.
De betaling gebeurt door storting ten name van IGN Hanafie op bankrekening NL07 INGB 0000 6839 38,
onder vermelding van de huurdatum.
ADMINISTRATIEKOSTEN
IGN rekent geen administratiekosten.
ANNULERING
Bij annulering van de reservering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
20% indien de annulering meer dan 30 dagen voor de verhuurdatum plaatsvindt.
50% indien de annulering tussen 30 en 7 dagen voor de verhuurdatum plaatsvindt.
90% indien de annulering minder dan 7 dagen voor de verhuurdatum plaatsvindt.
BORGSOM
Bij het ondertekenen van het huurcontract dient direct een waarborgsom betaald te worden voor de
ingebruikname van de Soosruimte en de keuken. De waarborgsom wordt binnen een maand na de
huurdatum weer teruggestort, tenzij de accommodatie in onacceptabele staat is achtergelaten. In dat
geval betaalt IGN uit de borgsom de kosten van bijvoorbeeld extra schoonmaak of andere soort schade.
De aard van de schade wordt op de dag zelf in uw aanwezigheid vastgesteld. Omdat het vaststellen van
het schadebedrag enige tijd kan vergen, wordt het restant van de waarborgsom binnen een maand aan u
terugbetaald.
AANKOMST EN VERTREK
U wordt verzocht de beheerder uiterlijk 1 dag tevoren te laten weten hoe laat u verwacht te arriveren. De
huurprijzen zijn bij normaal gebruik inclusief:
- gas, water en elektra;
- gebruik van de keuken inclusief alle aanwezige keukenapparatuur;
- aanwezige geluidsinstallatie en microfoon;
- het is niet toegestaan de gebedsruimte te gebruiken dan alléén voor het gebed.
Voor uw komst is het gebouw schoongemaakt. U dient gedurende uw aanwezigheid de Soosruimte en de
keuken zelf schoon te houden en bij vertrek de ruimten in dezelfde staat achter te laten als bij
ingebruikname. Bij in gebreke stelling worden de door ons gemaakte kosten ingehouden op de
waarborgsom.
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In alle gevallen zijn de activiteiten tot 24:00 uur. De accommodatie wordt in uw aanwezigheid en voor uw
vertrek door de beheerder gecontroleerd.
ELECTRONISCH APPARATUUR
Voor zover beschikbaar kan gebruik gemaakt worden van elektronisch apparatuur zoals geluidsinstallatie
en microfoon. De huurder verklaart dat bij aanvang elke ter beschikking gestelde apparatuur in een goede
staat verkeert.
ONEIGENLIJK GEBRUIK
Het is niet toegestaan de accommodatie van IGN voor andere doeleinden dan waarvoor gehuurd, evenals
voor niet IGN leden te gebruiken.
Na afloop moet de accommodatie opgeruimd en schoon zijn. Handdoeken, theedoeken en vuilniszakken
moet u zelf meebrengen. Het afval moet in zakken gedeponeerd worden in de ondergrondse vuilcontainer
rechts tegenover de moskee. Het is niet toegestaan op de stoelen of tafels te staan maar gebruik te
maken van het trapje dat in de keuken staat. Bij het aanbrengen van versiering dient u gebruik te maken
van de daarvoor aangebrachte voorzieningen. Het is niet toegestaan confetti te gooien. Live muziek of
zogenaamde draaitafelmuziek (DJ) en dansen zijn niet toegestaan. Verder is roken of het gebruik van
alcohol houdende dranken binnen de accommodatie VERBODEN. Beperkt het maken van geluid zowel
binnen als buiten het gebouw en denk aan de buren.
Indien u dit niet in acht neemt, kan IGN u de toegang tot de accommodatie ontzeggen en het huurcontract
ontbinden. IGN is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd.
AANSPRAKELIJKHEID
IGN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of ongemak die door u of anderen wordt
geleden. Ook is IGN niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
De huurder verklaart en erkent tevens dat de accommodatie en het beschikbare materiaal inclusief alle
aanwezige apparatuur in prima staat verkeren bij aanvang van de activiteit. Indien ter plaatse schade
ontstaat veroorzaakt door de huurder, dient de huurder deze te vergoeden.
BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN
Indien door overmacht of buitengewone omstandigheden als een natuurramp, oorlogsgeweld, brand of
andere invloeden van buitenaf de accommodatie niet meer beschikbaar is voor verhuur, dan heeft IGN
het recht de reservering op te zeggen. In dat geval ontvangt u het reeds door u betaalde bedrag terug.
IGN is dan echter niet aansprakelijk voor verdere schade die door de annulering is ontstaan.
KLACHTEN
IGN gaat ervan uit dat u zo volledig en goed mogelijk van tevoren bent ingelicht. Mocht het voorkomen dat
u bij aankomst een tekortkoming constateert dan dient u dit direct aan de beheerder door te geven, zodat
IGN in staat is om de klacht onmiddellijk te verhelpen of een passende oplossing te vinden. Klachten die u
achteraf bij IGN indient, worden niet in behandeling genomen.
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