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Uitleg bij huurovereenkomst. 
 
Corona-regels voor het gebruik van de wijkcentra Goossenmaat, Driehoek, Schelf, Möll’nwiek, 
Schöppe en MFA Eninver. 
 
De coronaepidemie zorgt er voor dat iedereen nieuwe regels in acht dient te nemen als het 
gaat om het afstand houden tot elkaar en gebruik van gebouwen zoals deze 
wijkaccommodatie. De hoofregels wat dit betreft komen van de rijksoverheid en het RIVM. 
Deze regels zien er als volgt uit: 
 
Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

• Was vaak je handen. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
• Werk zoveel mogelijk thuis.  

Ben je ziek? 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 
uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.  

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? 

• Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis 
te blijven. 

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte 

• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. 
• Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. 

 
Daarnaast hebben we in de accommodatie een aantal aanvullende huisregels: 

• Huurder ontvangt formulieren betreffende het zgn. checkgesprek. Huurder laat elke 

deelnemer aan de activiteit een formulier invullen. Huurder overhandigt de ingevulde 

formulieren vóór aanvang van de activiteit aan de beheerder en geeft daar bij aan of 

er deelnemers zijn  met corona  verschijnselen.  Gasten die symptomen van een 

Corona besmetting hebben, hebben géén toegang tot de accommodatie. 
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• De ruimte die u huurt heeft een beperking t.a.v. het maximaal toegestane gebruikers 

in de ruimte. Deze beperking wordt bepaald door de richtlijn van 1,5m afstand tot 

elkaar. Hierbij wordt rekening gehouden met looppaden, tafels e.d. 

• In de accommodatie zijn slechts beperkt desinfectiemiddelen aanwezig voor algemeen 

gebruik.  

o De gasten die gebruik maken van de accommodatie en het door u gehuurde, 

dienen zelf, vooraf, bij het bezoek aan de accommodatie, de noodzakelijke 

hygiënische maatregelen in acht  hebben genomen.  

o In de accommodaties zijn beperkt desinfectiemiddelen aanwezig voor 

algemeen gebruik. Het beheer van de activiteit draagt zorg voor reiniging vóór 

en ná uw activiteit. U wordt geacht zelf zorg te dragen  voor  desinfecterende 

voorzieningen tijdens uw activiteit. 

• U heeft ……………………………………………… gehuurd en in die ruimte zijn 

maximaal……………………bezoekers toegestaan.  

• U wordt geacht dit maximum in acht te nemen.  

• Pauze dient u in overleg met de beheerder af te stemmen. Dit om te voorkomen dat 

er te veel mensen tegelijkertijd in de centrale ontmoetingsruimte komen.  

• Indien noodzakelijk kunt u consumpties die u bij het beheer af neemt, in de door u 

gehuurde ruimte nuttigen.  

• Toiletgebruik is mogelijk. Echter er kan niet meer dan één persoon tegelijkertijd 

gebruik maken van het toilet. De andere toiletvoorzieningen binnen het 

toiletcompartiment zijn gesloten.  

o Bij gebruik van het toilet dient u het rood-groen label dat op de toegangsdeur 

van de ruimte hangt, zo te draaien dat de rode zijde zichtbaar is. Op die manier 

weten andere gebruikers dat het toilet in gebruik is. Na gebruik draait u het 

groene deel weer terug.  

• In de gevallen waarin deze richtlijnen en regels niet voorzien, dient u de aanwijzingen 

van de beheerders op te volgen.  

• U stelt uw deelnemers van deze richtlijnen en regels op de hoogte.  

 
 
 


