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Huisregels Bouwloods  

Stichting Carnaval Herpen versie november 2022 

 
➢ Je bent hier te gast, gedraag je daar ook naar.  
➢ De gebruiksperiode wordt vastgesteld vanaf de herfstvakantie tot en met 

de 2e vrijdag na carnaval. 

➢ Na carnaval is er tot de laatste vrijdag van de gebruiksperiode tijd om de 
bouwloods en het buitenterrein schoon en leeg op te leveren. De 
commissie bouwbegeleiding zal op de zaterdag daar opvolgend door middel 

van een algemene controle vast stellen of er op deze zaterdag nog 
werkzaamheden dienen te worden verricht.  

➢ Op het buitenterrein mag alleen op aangewezen plekken voor opslag 

worden gebruikt.   

➢ Openen en afsluiten van de loods. De club die als laatste gaat maakt de 
verlichting uit en sluit de deur. T/m de leeftijd van 16 sluiten de ouders de 

deur. 
➢ Kinderen t/m groep 8 bouwen alleen onder begeleiding van hun ouders 
➢ Het is de bedoeling dat men zoveel mogelijk per fiets naar de loods komt. 

Geld voor zowel kinderen als ouders/begeleiders.  
➢ Het aan- en afrijden van het terrein dient op een correcte en rustige 

manier te gebeuren 
➢ Clubs moeten zelf voor een afsluitbare kast of kist zorgen, waar ze 

gereedschap in kunnen opbergen. 

➢ Er mag niet in de wanden worden geboord/geschroefd om iets op te 
hangen.  

➢ Elke club heeft 2 contactpersonen. Alle mededelingen vanuit de commissie 
bouwbegeleiding / Stichting gaan via E-mail naar deze 2 personen. 

➢ Ook mogen deze stichting en of commissie door de wagenbouwers en 

buurtbewoners worden aangesproken over alle relevante zaken van die 
dag.  

➢ Daarnaast zal de stichting en of commissie met regelmaat in de loods 

aanwezig zijn om eventuele vragen en/of opmerkingen met de 
wagenbouwers te bespreken.   

➢ Alleen de verf die daadwerkelijk gebruikt wordt voor de carnavalswagen 

mag in de loods aanwezig zijn en moet in goed afgesloten potten/blikken 
bewaard worden. Dus geen voorraad verf voor de komende jaren! 

➢ Vloer schoonhouden. Geen verf erop knoeien. Bij verven iets op de vloer 

leggen (zeil, karton) 
➢ Vernissen i.o.m. met andere clubs en altijd schriftelijk melden aan 

loods@carnavalherpen.nl 
➢ De loods is voorzien van een verwarmingssysteem. Het is verboden eigen 

kacheltjes te plaatsen. (ook geen elektrische) 

➢ Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de gehele 
loods. Voor het reinigen van de aanwezige toiletten/wasbakken wordt een 

corveelijst opgesteld. Deze wordt met de indeling verstrekt. 
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➢ In de loods zijn op vaste herkenbare plaatsen goedgekeurde brandblussers 

aanwezig.  
➢ Huurprijs. Deze dient voor intrek in de loods voldaan te worden zie schema 

achteraan dit regelement.  
➢ De huurprijs is opgesplitst volgens tabel achteraan in deze huisregels. Het 

borg gedeelte kan door de stichting worden ingehouden bij overmatige 

kosten als gevolg van het gebruik van de loods.  
➢ Na correct gebruik/oplevering en inlevering van sleutels zal de borg terug 

worden betaald 
➢ Bij het niet inleveren van beide sleutels kunnen de kosten voor het 

vervangen van de sloten op de club verhaald worden. 

➢ De loods wordt opgedeeld in bouwkavels van respectievelijk ± 25, 37,5 & 
75 vierkante meter. Bij opgave dient de club op te geven welk bouwkavel 

gewenst is.  
➢ Stichting Carnaval Herpen is niet verantwoordelijk voor vernielingen en of 

vermissingen/diefstal van welke aard dan ook.  

➢ Overmatig drankgebruik is niet gewenst en zal niet worden getolereerd.  
➢ Indien nodig zal door een loting worden bepaald welke verenigingen het 

volgende seizoen gebruik mogen maken van de loods. 
➢ Bij overtreding van deze huisregels en bij onredelijk gedrag is de stichting 

en of commissie gemachtigd deze personen/verenigingen (na het 
verstrekken van één officiële waarschuwing) de toegang tot de bouwloods 
te weigeren.  

➢ In het geval waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de commissie en 
of bestuur Stichting Carnaval Herpen.  

 

 

 

 

Tarieven Bouwloods Stichting Carnaval Herpen 2022-2023 

Categorie Kavel Huur Borg Totaal 

Junioren Kavel A ±25m²  €           80,00   €         100,00   €         180,00  

Junioren Kavel B ±37,5m²  €         160,00   €         150,00   €         310,00  

Junioren Kavel C ±75m²  €         250,00   €         300,00   €         550,00  

Senioren Kavel B ±37,5m²  €         250,00   €         300,00   €         550,00  

Senioren Kavel C ±75m²  €         500,00   €         300,00   €         800,00  

 

 


