
 

 
Regels verhuur Openbare Ruimte 
 

 

 

 

Stichting RAS | ’t RAShuys | Giezenstraat 3 | 9305 TG Roderesch | info@rashuys.nl| tel 

algemeen & reserveringen: 050-5010656 | www.rashuys.nl en volg ons op  of   

Oppervlakte : [ong. 100m2] 
Capaciteit  : max. 50 personen 
      incl. kinderen 
Prijs  : € 7,50 per uur minimaal 4 uur 
Verhuur  : van 08:00 tot 24:00 uur 

 

 
“Zo kunnen we de huurprijzen laag houden;  

u krijgt de ruimte schoon en netjes ter 
beschikking en laat de ruimte na vertrek weer 

schoon en netjes achter.” 
_______________________________________ 

 
 
 

Faciliteiten & Catering 
 U huurt de ruimte “kaal”. U dient zelf uw koffie/thee en andere versnaperingen mee te brengen. 

Alleen de koffiefilters kunt u van ons gebruiken. 

 U kunt gebruik maken van de koelkast onder de bar, koffiezetapparaat (speciale filters  aanwezig), 
waterkoker en afwasmachine. 

 Theedoeken en handdoeken in linker bovenkastje. 

 U kunt gebruik maken van de muziekinstallatie. Er ligt een stekker die u in uw eigen laptop, iPad of 
smartphone kunt steken. U zet vervolgens de versterker aan. Zet deze op “video” als u via uw 
eigen apparatuur wilt luisteren of op “cd” als u cd’s wilt draaien.   

Tijden & Gebruik 

 Voor privé verhuur geldt dat u maximaal tot 24:00 uur in ‘t RAShuys kunt verblijven. Dan komt ook 
de dienstdoende vrijwilliger voor nacontrole en het afsluiten van ’t RAShuys.  

 Zowel binnen als buiten geldt normaal volume qua praten en muziek. Dit betekent dat het buiten 
om 20:00 uur rustig is en dat het buiten om uiterlijk 22:00 uur stil is. Dit om overlast in de buurt te 
voorkomen.  

 ‘t RAShuys heeft 3 ruimten permanent verhuurd. Deze gebruikers mogen 24/7 gebruik maken van 
hun ruimte. Zij hebben een eigen sleutel en kunnen het pand dus betreden.  

Opleveren 
 De ruimten en gebruikte faciliteiten moeten voor 24:00 uur schoon en opgeruimd zijn:  

o Tafels, vloer en wc’s  
o Ramen sluiten en vouwgordijnen omhoog tot uitzetraam 
o Serviesgoed schoon opruimen; met stickers staat aangegeven waar iets hoort te staan 
o Koffiezetapparaat uit en filter(s) weggooien 
o Thermoskannen leeggooien en uitspoelen 
o Vuil wasgoed in de rode wasmand onder de bar 
o Tafels en stoelen weer in basisopstelling zetten 

NB: In de werkkast bij het biljart treft u alle schoonmaakspullen aan! Vaatdoekjes vindt u achter de 
bar en de afwasblokjes voor in de vaatwasser in ‘t keukenkastje onder de kraan. 

 

Wij danken u voor uw medewerking!  
TEAM RAShuys 
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