
Voorwaarden gebruik van het clubhuis van Cartouche 
 

 
1. Onze Horecavergunning verbiedt paracommerciële activiteiten bij de exploitatie van onze bar en 

clubhuis. Dit ter bescherming van de professionele horeca  gelegenheden in Leidschendam en 
Voorburg.  
 

2. Bedoelde vergunning is een puur gemeentelijke aangelegenheid en wat bij sportverenigingen in bv. 
Wassenaar of Den Haag mogelijk wel is toegestaan geldt bij ons dus niet zonder meer. 
Iedere activiteit die niet direct Cartouche- of sportgebonden is (en waarbij gebruik gemaakt wordt van 
bar- en keukenfaciliteiten) is dus niet toegestaan. 

 
Wat in principe wel kan: 
- alle activiteiten in Cartouche(team)verband,  
- festiviteiten met een overwegend Cartouchekarakter, dit houdt in dat een meerderheid van de 

deelnemers (oud)Cartoucheleden moeten zijn, 
- bijeenkomsten van of met andere sportverenigingen of organisaties (bv. een cursus van de KNHB, 

scheidsrechterssociëteit, een hockeykamp, enz).  
 

3. Tot een aantal van 100 aanwezigen zullen bij al deze activiteiten altijd minimaal twee door de 
Barcommissie goedgekeurde verantwoordelijke personen achter de bar aanwezig moeten zijn. Bij meer 
dan 100 aanwezigen zullen extra personen aan de barploeg worden toegevoegd. De kosten bedragen 
€ 7,50 per persoon per uur. Dit dient men ter plaatse contant af te rekenen met het personeel. 
 

4. Drankjes en hapjes dienen van Cartouche te worden afgenomen tegen de normaal geldende prijzen. 
Hiervoor is een inkooplijst samengesteld, waarop de inkopen kunnen worden aangegeven. Bij 
annulering binnen 5 werkdagen voor het gebruik zullen de gemaakte kosten van inkoop worden 
doorberekend. In overleg met onze barmanager Beer Verhagen kunnen ook maaltijden worden 
geregeld. Meegebrachte consumpties en (eigen) catering zijn niet toestaan.   

 
5. Voor het houden van jongerenfeesten gelden dezelfde regels, als voor de eigen A/B-feesten van 

Cartouche. Dit houdt in dat er op een feestavond ook beveiliging aanwezig dient te zijn, die door 
Cartouche zal worden ingeschakeld. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend aan de gebruiker.  
Er dienen minimaal 2 beveiligers aanwezig te zijn en afhankelijk van het aantal genodigden/aanwezigen 
kan dit oplopen tot maximaal 4. Daarnaast worden volgens de standaardprocedure voor A/B-feesten de 
buurtbewoners en de wijkagent vooraf geïnformeerd dat de feestavond zal plaatsvinden. 

6. Op vrijdag en zaterdag geldt voor het clubhuis een sluitingstijd van uiterlijk 01.00 uur, voor de overige 
dagen geldt een sluitingstijd van uiterlijk 24.00 uur.  

 
7. In het clubhuis is roken en het gebruik van kaarsen niet toegestaan. Ook vuurkorven buiten zijn niet 

toegestaan. 
 

8. De schoonmaak van het clubhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de contactpersoon. Het 
clubhuis dient dus schoon achtergelaten te worden. Blijkt dat het clubhuis niet schoon is achtergelaten, 
dan wordt een bedrag van € 100,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.. 

 
9. Voor het gebruik van het clubhuis wordt een overeenkomst opgesteld. Deze is ter bevestiging van de 

afspraak en dient door de contactpersoon te worden ondertekend.  
 

10. Voor informatie over de beschikbaarheid van het clubhuis kunt u contact opnemen met gebruik 
clubhuis te bereiken per e-mail gebruikclubhuis@hc-cartouche.nl of op het secretariaat in het clubhuis. 
Openingstijden en telefoonnummer kunt u vinden op onze site www.hc-cartouche.nl.  
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