
U gaat (een deel van) Us Doarpshûs gebruiken. 
Daar zijn wij blij mee en we hopen dat u het in Us Doarpshûs ‘nei it sin’ zult hebben. 
We kunnen hierbij niet zonder een paar afspraken: 
 
Te huren: (combinaties zijn mogelijk) 

o Volledig Doarpshûs 
o Hûskamer 

o Hûskamer, alleen links (bar-gedeelte) 
o Hûskamer, alleen rechts 

o Achterzaal 
 
Periode (inclusief zaal gereed maken en opruimen) 
 Van: datum  __-____-____  tijd ___:___ 
 Tot:  datum  __-____-____  tijd ___:___ 
 Eventueel opruim/schoonmaak: datum  __-____-____  tijd ___:___ 
 
Aanvullende wensen: 

o Beamer (= zonder laptop) 
Geluid gewenst bij projectie Ja/Nee 

o Projectiescherm:  
o klein (verrijdbaar) 
o groot (vaste opstelling hangend in Húskeamer) 

o Gebruik draadloze microfoon(s) 
o Gebruik keuken (alleen ‘opwarmen’) 
o Gebruik AirFryer 
o Ondersteuning bij opstarten van de bijeenkomst (openen zaal, wijzen op verlichting, verwarming etc. 
o Aanvullende afspraken opruimen:  ________________________________________  

 
Huurder: 
Naam groep/vereniging: __________________________________________ 
 Lid van Us Doarpshûs ja/nee 
 Kerngebruiker  ja/nee 
 
Overeengekomen huurbedrag: € _____   Datum: __-____-____ 
 
Handtekening huurder:     Verhuurder: 
 
 
 
Contactpersoon 1: 

Naam:   ____________________________________ 
Mobiel tel.nummer: _________________ 
E-mail adres:  _____________________________ 

Contactpersoon 1: 
Naam:   ____________________________________ 
Mobiel tel.nummer: _________________ 
E-mail adres:  _____________________________ 

 
Contactpersoon Us Doarpshus: 
o Rimmy Tijsma 06 5121 0433 
o Haayo Greydanus 06 5161 6783 
o Frans Slaterus 06 2039 8669 

  

Opmerkingen/aanvullende afspraken: 



 
 
"SELF-SERVICE", WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ? 

o In grote lijnen betekent het, dat je alles zelf doet, vanaf het openen van het gebouw tot en met het 
sluiten. 

o Vaste gasten krijgen sleutelcodes, en anders maken we hier individuele afspraken over. We helpen 
dan graag met ‘opstarten en afsluiten’. 

o De gebruiker/huurder maakt gebruik van de koffie en thee automaat. (heerlijke vers gemalen 
koffie!) 
De koeling is gevuld met frisdrank, bier en wijn. NB: gebruik voor de wijn het ‘wijnmaatje’. Na 
afloop de koeling graag bijvullen. 

o Afrekenen is op basis van vertrouwen. Er zijn turflijsten en er is een pin betaal apparaat. De 
prijslijst hangt bij de bar. 
De drankjes zijn voor ons het verdien model, daarmee kunnen we ons dorpshuis ‘draaiende’ 
houden. Daarom neem je deze af van het dorpshuis.  

o Er mogen wel eigen meegebrachte etenswaren en/of catering gebruikt worden. 
o Er is een muziekinstallatie met diverse geluidsbronnen aanwezig. 
o Na afloop lever je het gebouw veegschoon op. 

KAN ER 'GEKOOKT' WORDEN IN HET DORPSHUIS? 
Er is een gasfornuis voor het opwarmen van bijvoorbeeld soep. Maar het is absoluut géén volwaardige 
keuken, ook omdat afzuiging ontbreekt. 
Wel kan er gebruik gemaakt worden van de aanwezige AirFryer. 
Bestek, borden, kopjes etc zijn in ruime mate aanwezig. 

 
WAT IS 'VEEGSCHOON' OPLEVEREN? 
Wij verstaan daaronder dat: 

o De zalen vrij zijn van ‘rotzooi’ zoals pindadoppen, papier, etenswarenresten, gemorste dranken etc. 
o Het meubilair weer terug staat op de plek waar je het gevonden hebt. 
o Het aanrecht leeg en schoon is 
o De vaat gedaan is (vaatwasser of met de hand) 
o De toiletten optisch ‘schoon’ zijn. 
o De schuifwand tussen voor- en achterzaal gesloten is. 
o De gordijnen weer geopend zijn. 
o De verlichting overal uit is. 
o Met andere woorden: Us Doarpshûs is weer zoals je haar zelf ook het liefst aantreft! 

 

AANVULLENDE AFSPRAKEN SCHOON OPLEVEREN. 
Wij beseffen dat het niet altijd makkelijk is na het feest/bijeenkomst ook nog direct al dat opruimwerk te 
doen. Daarom kan je in voorkomende gevallen vooraf andere afspraken maken zoals bijvoorbeeld 
opruimen de volgende dag. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbaarheid van de zaal.  
 

GELIJKTIJDIG GEBRUIK MEERDERE HUURDERS: 
Soms komt het voor dat er meerdere zalen in gebruik zijn. Er is echter maar één keuken en één 
voorziening voor koffie en drankjes. Us Doarpshûs zal dit in voorkomende gevallen van te voren met de 
huurders overleggen. Huurders zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor goede afspraken tijdens het 
gebruik van de zalen. (wanneer wij/jullie pauze etc)  


