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Reglement voor gebruikers van het scoutinggebouw van  

Scouting Lambertus Reuver 

Scouting Lambertus 
Reuver 

 

Scouting gebouw, Kapellerweg 15, 5953, Reuver 

Reservering via Dhr. R. van Willick, email gebouwbeheer@scoutinglambertusreuver.nl, 06-52686249 

Bank Rabobank, rek nr.NL30 RABO01905.08.388  t.n.v. Scouting Lambertus Reuver 
 

• KOSTEN HUUR GEBOUW 

 

1. € 55,- voor ½ dag 

2. € 90,- voor 1 dag 

3. € 30,- per uur 

4. € 60,- borg per verhuring 

 

• RESERVERING  

1. Reservering is alleen mogelijk op bovengenoemd adres, alle afspraken met anderen zijn informatief 

2. Wanneer de ontvangstbevestiging is ontvangen, en de borg en het voorschot is voldaan, is de 

reservering definitief 

3. Indien de gebruiker in gebreke blijft de waarborgsom c.q. voorschot, dan worden alle afspraken c.q. 

overeenkomsten geannuleerd zonder verder tegenbericht onzerzijds. 

4. Is Scouting Lambertus Reuver voor of tijdens de periode, door overmacht genoodzaakt het gebruik af te 

zeggen, dan is Scouting Lambertus Reuver niet verplicht elders voor onderdak te zorgen. 

• BETALING 

1. De huurder ontvangt bij de bevestiging een factuur met daarop vermeld het huurbedrag en de borg 

2. Minimaal 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient de factuur voldaan te worden op rekening 

nummer van Scouting Lambertus Reuver 

3. De borg bedraagt € 60,- per reservering. 

4. Aan het einde van de huurperiode worden eventuele extra kosten ( reparaties, gebruik/misbruik 

brandblussers o.i.d. ) berekend.  

5. De borg minus eventuele extra kosten wordt binnen 14 dagen na de huurperiode terug gestort via de 

bank op hetzelfde bankrekening nummer als waar de betalingen vandaan zijn gekomen. 

6. Bij hoge uitzondering ( op het laatste moment huren ) kan contant worden afgerekend.  

7. Bij annulering van de verhuring in de laatste 14 dagen voor de daadwerkelijke huurdatum dient 30% van 

de huursom te worden betaald. 

8. Beschadiging van brandblusapparatuur ( verwijderen van loodjes ) wordt in rekening gebracht. Kosten 

bedragen € 40,- per brandblusser. 
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• VERGUNNINGEN  

1. Voor het verblijf in het Scouting gebouw zijn voor jeugdorganisaties de gebruikelijke vergunningen van 

hun organisatie noodzakelijk. 

2. Voor het houden van een klein kampvuur op eigen terrein in de kampvuurcirkel is geen vergunning 

noodzakelijk, mits dit een beperkt kampvuur is en alle veiligheidsvoorzieningen ( brandblusser en water ) 

in acht worden genomen. 

• GEBRUIK VAN HET SCOUTING GEBOUW EN TERREIN 

1. Bij het gebruik is inbegrepen één zespits gastoestel, één ijskast met vriesvak, warm en koud water.  

2. Er wordt geen keuken materiaal mee verhuurd. Wel zijn lege keukenkasten beschikbaar. 

Poetsmaterialen zijn aanwezig ( bezems, veger en blik, trekkers en emmers ). Poetsmiddelen, dweil en 

poetsdoeken dienen zelf te worden meegebracht. 

3. De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld: 

Beneden: 2 speelzalen,  keuken, natte ruimte ( 3 toiletten, 1 invalidentoilet en douche, 2 douches, 2 

wasbakken ). 

Het geheel is voorzien van centrale verwarming.  Het gedeelte van de Buiten Schoolse Opvang en de 

bovenverdieping is niet bij de huur inbegrepen. 

4. Spelen met ballen is alleen buiten toegestaan.  

5. Op het terrein worden ter beschikking gesteld: de kampvuurcirkel ( eigen hout dient worden 

meegebracht ), en het grasveld ( hierop mogen geen tenten geplaatst worden ). 

6. Tenten mogen geplaatst worden op de onverharde grond op het terrein met uitzondering van het 

grasveld. 

• ALGEMEEN  

1. De leidinggevende personen zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van gebouw en terrein, alle in 

bruikleen genomen lokalen dienen dagelijks te worden schoongemaakt. In het hele Scouting gebouw 

geldt ROOKVERBOD, gelieve hierop toe te zien. 

2. De gebruiker dient na beëindiging van de periode, het gebouw en terrein rond het gebouw volledig te 

poetsen en op te ruimen, keuken, toiletten, wasgelegenheid en de zaal te dweilen en de slaapruimtes uit 

de vegen. Tafels en stoelen ordelijk te plaatsen en terug te zetten op de aangegeven plaatsen ( zie 

foto’s ). 

3. Vervoermiddelen zoals fietsen en bromfietsen dienen enkel te worden geparkeerd c.q. gestald op 

plaatsen door Scouting Lambertus Reuver aan te geven.  

4. Auto's dienen op de verharding rechts voor het gebouw geparkeerd worden voor lossen en laden. Het 

rijden met de auto over het gras is ten strengste verboden.  

5. Het is ten strengste verboden om bomen, planten, afrastering e.d. te beschadigen, takken af te snijden 

of te graven op het terrein. Tevens is het verboden om binnen de omheining een kampvuur aan te 

leggen, anders dan op de aangegeven plaats. 
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6. Afval dient gescheiden te worden. Plastic, papier, glas en blik kan in de bakken in de keuken 

gedeponeerd worden en na afloop meegenomen te worden. Rest en GFT-afval dient de huurder ook 

mee te nemen bij het verlaten van het gebouw. 

7. Tussen 22.00 u en 07.00 u dient er op het terrein stilte te heersen, zodanig dat de omwonenden geen 

last ondervinden. 

Het is NIET geoorloofd om geluidsapparatuur mee te nemen/ c.q. te gebruiken. 

8. Bij tochten e.d. in de omgeving dient men de spoortekens niet achter te laten. 

9. Bij niet naleven van voornoemde regels van dit reglement, bij ernstig wangedrag en na uitblijven van 

verbetering na uitdrukkelijke waarschuwingen, is Scouting Lambertus Reuver bevoegd de gebruiker te 

bevelen onmiddellijk het Scouting gebouw te verlaten. 

10. Het nog niet voldane gedeelte van de afgesproken prijs alsmede bijkomende kosten zijn alsnog 

verschuldigd. 

11. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor zowel de eigen bagage als wel voor gebouw, goederen en 

inventaris van Scouting Lambertus Reuver. Kosten van eventuele beschadigingen worden in rekening 

gebracht. Bij aankomst en vertrek worden eventuele beschadigingen met Scouting Lambertus Reuver 

opgenomen. 

12. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Scouting Lambertus 

Reuver. 

• ROUTE BESCHRIJVING 

1. Komende van A73 richting Nijmegen: 

Afslag 18 ( Reuver/Beesel ) nemen, einde afslag rotonde links, Rotonde rechtdoor (met de Draak), 

rotonde rechtdoor, bij binnenkomst Reuver op rotonde rechtdoor, 1e weg na spoorweg overgang links 

(Pr Hendrikstraat), op 1e kruising rechtdoor, op 2e kruising rechtdoor, op 3e kruising rechtdoor , op 4e 

kruising rechtdoor (Bösdaellaan), met de bocht mee naar links. 2e gebouw aan de rechterkant is het 

scouting gebouw bij groene toegangspoort. 

2. Komende van A73 richting Maasbracht: 

Afslag 18 ( Reuver/Beesel ) nemen, einde afslag rotonde rechts (met de Draak), rotonde rechtdoor, bij 

binnenkomst Reuver op rotonde rechtdoor, 1e weg na spoorweg overgang links (Pr Hendrikstraat), op 

1e kruising rechtdoor, op 2e kruising rechtdoor, op 3e kruising rechtdoor , op 4e kruising rechtdoor 

(Bösdaellaan), met de bocht mee naar links. 2e gebouw aan de rechterkant is het scouting gebouw bij 

groene toegangspoort. 

3. Komende met de Stoptrein op traject Nijmegen-Roermond: 

Uitstappen halte Reuver. Bij Rabobank links afslaan (Rijksweg), 1e weg voor spoorweg overgang rechts 

(Pr Hendrikstraat), op 1e kruising rechtdoor, op 2e kruising rechtdoor, op 3e kruising rechtdoor , op 4e 

kruising rechtdoor (Bösdaellaan), met de bocht mee naar links. 2e gebouw aan de rechterkant is het 

scouting gebouw bij groene toegangspoort. 

• ADRESSEN 

1. Huisartsenpraktijk Reuver: Broeklaan 4B, 5953 NB Reuver, 077-4740352 

2. Apotheek Reuver: Broeklaan 4B, 5953 NB Reuver, 077-4741210 
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3. Ziekenhuis Viecuri Venlo: Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo, 077-3205555 

4. Ziekenhuis Laurentius Roermond: Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond, 0475-382222 


