Regelement Bouwhal Schutten
versie 27-1-2020

•

Bouwdagen zijn dinsdag, donderdag van 18:00 – 22:30 & zaterdag van 9:00 – 17:30
Op de hierboven vermelde eindtijd is iedereen weg, lichten uit en de deuren op slot.

•

Een half uur voor sluitingstijd wordt er niet meer gelast en geslepen i.v.m. brandveiligheid!

•

De sleutel van de bouwhal is net als vorig jaar af te halen bij de fam. Meekes aan de Lichtenvoordseweg 19. Di &
Do om 18:00. Zaterdags om 9:00 & 12:00. Na afsluiten de sleutel hier ook weer afgeven.

•

De familie Schutten (Rob) wordt niet benadert door de halgebruikers zelf. Alle contact en vragen loopt via de
Optocht Commissie (zie contact gegevens onder)

•

Met uitzondering van laden en lossen geen auto’s op het terrein of in de hal parkeren.

•

Onder de wagen / onderstel dient een dekzeil te worden gelegd.

•

De in de hal aanwezige heftruck mag niet worden gebruikt.

•

Restafval en hout in de hiervoor bestemde containers (Geen huisvuil!)

•

Het toilet en keukentje graag schoonhouden! (Voor toiletpapier, handdoek, zeep etc. wordt gezorgd.)
Dus ook geen kwasten en andere verf gerelateerde zaken hier reinigen of omspoelen.

•

Elke bouwgroep zorgt zelf voor een brandblusser op de bouwplek

•

Hou je bouwplek schoon en veilig

•

Kinderen zijn welkom, maar let op: de hal en het terrein er omheen is geen speeltuin .

•

Na de carnaval wordt de bouwplek schoon opgeleverd en kan het afval worden gestort in speciaal hiervoor
geplaatste container(s). Na het schoon opleveren van de bouwplek zal na controle de borg worden terugbetaald.

•

In de hal mag niet worden gerookt. Voor de rokers is buiten een peukenton geplaatst.

•

Houd rekening met de buurt

•

Geen versterkte muziek draaien tijdens de bouwdagen (Testen geluidsinstallatie alleen op zaterdag voor de
optocht)

•

Indien er aanvullende info te melden is, zal dit via de app aan jullie contactpersoon worden medegedeeld.
Wij hopen dat het net zo’n groot succes wordt als afgelopen jaar.
De Optocht Commissie
Contact personen bouwhal:
Maikel Meekes
: 06-25281196
Maurice Piepers : 06-53259859
Joost Ressing
: 06-46254916

