
Informatie Huren Leliehoeve  
  

Wie kan er huren : In principe iedereen die ruimte nodig heeft voor een feestje, waarbij bekenden 
worden uitgenodigd. Een kinderfeestje, verjaardagsfeest, familie reünie etc. Voor groepen en 
kampen hebben we afwijkende prijzen en regels. De huurder moet wel 21 jaar zijn en er mag geen 
verleden van wangedrag of ernstig overtredingen van de huurregels zijn.  

Kan ik het gebouw bekijken: Ja maar maak wel van tevoren een afspraak. Dat kan via mail  verhuur-
leliehoeve@scouting-rozenburg.nl. Geef daarbij minstens drie mogelijkheden waarop u zou kunnen 
komen kijken. Dan kunnen wij kijken of iemand beschikbaar is om het gebouw te laten zien. Bij de 
rondleiding kunt u natuurlijk al uw vragen kwijt.  

Wanneer kan ik huren:  Wanneer het gebouw niet is verhuurd of in gebruik is bij de scouting. Op 
zaterdagmiddagen is het gebouw vrijwel altijd in gebruik bij de Scouting, dus dan kan de verhuur pas 
ingaan om 18:00 uur. Kijk op onze website voor de verhuuragenda, Daarin is precies te zien wanneer 
de Leliehoeve vrij is. https://www.scouting-rozenburg.nl/verhuur/leliehoeve/  

Tot hoe laat mag ik huren: Wanneer er geen (Corona) beperkingen van kracht zijn kan de verhuur tot 
de volgende ochtend 02:00 uur gereserveerd worden. Overnachten is alleen toegestaan bij het huren 
van meer dan 2 etmalen voor groepen met een rechtspersoon (stichting of vereniging).  

Wat kost het:  Het huren kost 90 Euro voor de minimale tijd van 6 uur. Elk uur langer kost 10 Euro 
extra. Houd er rekening mee dat klaarzetten, versieren, opruimen en schoonmaken ook binnen 
huurtijd moet gebeuren.  Naast de huursom moet van tevoren 100 Euro borg overgemaakt worden. 
Alleen voor verhuur met een eindtijd na middernacht wordt een borg van 150 Euro gevraagd. 

Wat huur ik: U huurt het gebouw wat bestaat uit twee groepsruimten, een werkkast, een keuken, 
een dames en herentoilet. Alles wat niet achter slot staat mag u gebruiken, mits het netjes en schoon 
weer wordt achtergelaten. Er is verwarming in de ruimtes. Er is echter geen geluidsinstallatie. Er 
staan twee koelvriescombinaties, een vaatwasser en een kookplaat / combi oven. Let er op het kan 
zijn dat de keukenapparatuur stuk is. Informeer van tevoren even als dit essentieel is. Voor 
toiletpapier, koffie/thee, drinken en eten zorgt u zelf.  

Wanneer krijg ik mijn borg terug: Als bij de nacontrole de Leliehoeve netjes is achtergelaten wordt 
de borgsom de dag na de huur teruggestort. Als het gebouw schade heeft, vies is achtergelaten of 
zwerfvuil wordt aangetroffen, of niet goed is afgesloten dan wordt er een bedrag in mindering 
gebracht op de borg. In de mail staat precies wanneer welk bedrag wordt ingehouden. De meeste 
huurders laten het gebouw en de omgeving gelukkig netjes achter en hoeven we geen borg in te 
houden. Het bedrag van de borg dat u tegoed heeft wordt doorgaans dezelfde dag nog op uw 
rekening gestort. 

Mag ik de ochtend na mijn huur de ruimte opruimen en spullen laten ophalen: Dit is niet 
toegestaan. De ruimte moet voor de eindtijd van de huur opgeruimd en schoongemaakt zijn. 
Opruimen de volgende dag zou de verhuurmogelijkheden de volgende dag beperken en de 
mogelijkheid van overnachten met overlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Als u gehuurde 
spullen de volgende dag wil laten ophalen kan dat dus alleen wanneer die spullen buiten staan. Dat is 
voor eigen risico. U kunt natuurlijk ook gehuurde spullen in de nacht meenemen en de spullen bij u 
thuis laten ophalen. 



Mag ik een geluidsinstallatie gebruiken: Ja, mits uw installatie niet voor overlast zorgt voor 
omwonenden (gelukkig wonen die niet heel dicht naast de Leliehoeve)   

Wat als ik vragen heb: Voor vragen stuur een mailtje naar het mailadres   
verhuur-leliehoeve@scouting-rozenburg.nl De telefoon is alleen voor dringende calamiteiten tijdens 
de verhuur. Eventueel kunt u minder dringende dingen ook via whatsapp vragen via het calamiteiten 
nummer. We doen vrijwel nooit iets telefonisch, zorg er daarom voor dat u onze mailtjes niet mist. 
Kijk ook regelmatig in uw spambox, want de automatische mailtjes willen daar wel eens in belanden. 

Mag ik barbecueën: Ja mits degene die de barbecue gebruikt rekening houdt met de windrichting en 
de brandbaarheid van het houten scouting gebouw. De as en ander barbecue afval kunt u in de 
bosjes begraven of in een vuilniszak meenemen. 

Hoe kan ik schoonmaken: Rechts naast de ingang is een garderobe met een deur. Deze deur is van 
de schoonmaakkast. Daarin zit materiaal om te dweilen en bezems. Er is geen stofzuiger. Als u deze 
denkt nodig te hebben dan moet u daar zelf voor zorgen. 

Mogen er dieren in het gebouw: U mag uw huisdier gewoon meenemen. Het is natuurlijk wel de 
bedoeling dat het gebouw netjes blijft. 

Hoeveel mensen kunnen er in het gebouw en hoeveel meubilair is er: Bij het gebruik van beide 
ruimtes kunnen er ongeveer 50 mensen in het gebouw zitten. Als er voornamelijk staand gebruik 
wordt gemaakt kunnen er tot 100 mensen in het gebouw. Verder info in het document 
verhuurinformatie en tarieven. 

 

    

Hoe gaat het in zijn werk:   

1. Reservering aanvragen kan alleen door het volledig invullen van het reserveringsformulier op 
onze website. https://www.scouting-rozenburg.nl/verhuur/form_aanvraag2/  

2. Na ontvangst van de reserveringsaanvraag wordt bekeken of het mogelijk is te verhuren. U 
ontvangt normaal gesproken binnen twee werkdagen na de aanvraag een mailtje met een 
bericht of er gereserveerd is of dat er niet gereserveerd kan worden.  

3. Twee weken voor de huurdatum ontvangt u per mail een huurovereenkomst (let ook op uw 
spam box!) daarin staan de verhuurregels en de betaalinformatie. De betaling van de huur en 
de borg moet binnen een week na ontvangst van deze overeenkomst overgemaakt zijn.  

4. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een mailtje met waar en wanneer u de sleutel kunt 
afhalen en u deze weer moet inleveren. Het ophalen mag vanaf een half uur voor de 
huuraanvang en het terugbrengen tot een half uur na de eindtijd van de verhuur. Ook staat 
in dit mailtje een telefoonnummer waarop de beheerder gebeld kan worden bij calamiteiten.  

5. Meestal de dag na de verhuur wordt de Leliehoeve gecontroleerd. Als er geen 
bijzonderheden zijn wordt dan meteen de borg teruggestort.   

  

 

 



 Waar vind ik meer informatie : 

Op de website van Scouting Rozenburg staat heel veel informatie over de Leliehoeve en de verhuur. 
Ga daarvoor naar https://www.scouting-rozenburg.nl en klik vervolgens op verhuur en Leliehoeve. U 
kunt ook gebruik maken van de volgende links : 

 Klik hier voor het inzien van de verhuuragenda. U kunt dan realtime zien of de Leliehoeve beschikbaar is. 

 Klik hier voor verhuurinformatie en tarieven. 

 Klik hier voor een youtube video van het gebouw. 

 Klik hier voor het invullen van een reserveringsaanvraag. 

 Klik hier voor een plattegrond van de Leliehoeve 

  

   

  


