Aanmelding

Aanmelding als Vriend van LifeJoy
Ik heb de Richtlijnen op bladzijde 2‐3 zorgvuldig doorgenomen.
Door ondertekening en verzending van deze aanmelding bij het bestuur
geef ik aan dat ik alle punten van de Richtlijnen voor Gebruik zal naleven.
Ik maak (minimaal) € 20,‐* per kalenderjaar over aan Stichting LifeJoy
(IBAN nr. NL92RABO0101482612 (bankrek: 101482612) o.v.v. Vriend van LifeJoy)
waarmee ik Vriend van LifeJoy word/blijf en gebruik mag maken van datgene
wat in de Richtlijnen voor Gebruik wordt genoemd.

Naam: ___________________________________________________________________________

Praktijk/bedrijfsnaam: ______________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________
PC en
Woonplaats:______________________________________________________________________

Telefoonnummer: _________________________________________________________________

E‐mailadres:______________________________________________________________________
* Minimale bijdrage per 1‐1‐2013

Gegevens voor je account
Onder welke gebruikersnaam wil je inloggen: __________________________________________
Minimaal 5 karakters incl. cijfers en leestekens.
Wachtwoord: _____________________________________________________________________

Datum: ________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________________
formulier printen

Verzenden
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Richtlijnen voor gebruik van het LifeJoy huis
1) Het doel van LifeJoy is: Een betere wereld voor iedereen. U heeft respect
voor onze 4 kernwaarden:
Je bent je ZELF Je
weet dat we ALLEN ÉÉN zijn
Je doet wat je KUNT doen
Je verbindt je aan onvoorwaardelijke LIEFDE
2) Wie niet buiten roken kan, moet maar buiten roken.
3) Bij LifeJoy heerst rust en vredigheid.
4) Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen
vrijwilligers en bezoekers wordt niet getolereerd.
5) Eigendommen van LifeJoy blijven in het pand. Bij beschadigingen van onze eigendommen of
aan het gebouw bent u aansprakelijk voor reparatie‐ en/of vervangingskosten.
6) Klachten van welke aard dan ook s.v.p. direct melden aan een van onze vrijwilligers of bij het
bestuur. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in later stadium uw klachtrecht vervalt.
7) U bent in het Centrum geheel op eigen risico. Het bestuur van LifeJoy is niet aansprakelijk voor
persoonlijk letsel, beschadiging of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
Ook is het bestuur niet aansprakelijk voor evt. klachten van cursisten m.b.t. de door u geboden
cursus/workshop/les e.d.
8) Er wordt zorgvuldig omgegaan met ieders privacy.
9) U dient uw eigen thee, koffie en versnaperingen mee te nemen. U kunt ook een eigen
trommeltje met naam erop achterlaten in een van de keukenkastjes.
10) Brandblussers vindt u onderaan en bovenaan de trap.
11) Alle apparatuur die u bij LifeJoy aantreft is voor algemeen gebruik. Wij gaan er vanuit dat u
alles netjes, heel en schoon aantreft. U wordt vriendelijk verzocht de ruimten eveneens schoon,
netjes en heel achter te laten. Alle schoonmaakgereedschappen vindt u in de keukenkastjes en
onder de trap. Ook staat er op de bovenverdieping in de badkamer een rolveger om het tapijt
van pluizen en vuil te verlossen. Als blijkt dat schoonmaken na uw gebruik tóch nodig mocht
zijn dan brengen wij u de extra kosten in rekening.
12) U mag geen prenten, beeldjes e.d achterlaten, hoe goed uw bedoeling ook is. LifeJoy is een
stichting zonder politieke of religieuze voorkeur.
13) Heren maken gebruik van de beneden w.c., dames boven (hier treft u ook een bad en douche
aan, om u voor of na een massage te kunnen opfrissen – s.v.p. schoon achterlaten).
14) Wie gebruik wil maken van één van de ruimten, kan als u “Vriend van LifeJoy” bent, online via
de website de ruimte reserveren.
15) Elke nieuwe gebruiker betaalt € 20,‐ per kalenderjaar aan de stichting en wordt hiermee
“Vriend van LifeJoy”. Op deze wijze steunt u ons en bent u welkom om van onze diensten
gebruik te maken. Elk jaar dat u gebruik maakt van onze diensten betaalt u opnieuw de
bijdrage, met ingang van 1 januari van dat jaar.
16) Wie gebruik maakt van de ruimten in het LifeJoy huis en Vriend van LifeJoy is heeft de
mogelijkheid om zich gratis op onze site en op de “Ik ben ... pagina's” te presenteren “.
Ook bent u welkom om uw folders in de boekenkast neer te leggen.
Tevens kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u regelmatig per e‐mail op de hoogte
wordt gehouden van workshops/cursussen. LifeJoy wordt 1 x per maand schoongemaakt,
desondanks vertrouwen wij erop dat ook u de ruimte schoon en zonder gebreken
achterlaat na gebruik.
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17) Let op: pas bij online‐reservering van ruimten bij LifeJoy én betaling
(per kas of bankoverschrijving) is uw reservering definitief.
18) Neemt u liever eerst een optie, reserveer dan de ruimte op de
betreffende datum in de on‐line agenda, met vermelding van uw
telefoonnummer, zodat een andere geïnteresseerde contact met u op
kan nemen. De optie is geldig tot 14 dagen voor de gereserveerde datum.
U bent op dat moment verplicht te beslissen of u wel of niet de ruimte wil
benutten. Betaling is bevestiging.
19) De kosten voor gebruik van de ruimten bedragen als volgt:
Benedenruimte: € 25,‐ per dagdeel vanaf 1‐7‐2012
Bovenkamers: € 10.‐ per dagdeel vanaf 1‐7‐2012
Gebruik van Bad/douche: € 5,‐ extra
!!! Gebruikers van de bovenruimten dienen de voordeur te gebruiken indien de
benedenruimte in gebruik is. Het is erg storend wanneer door de huiskamer wordt
gelopen als daar b.v. een workshop bezig is. Een ieder verdient respect en geborgenheid
tijdens een activiteit. !!!

Dagdelen zijn:
Ochtend: 8.00 tot 13.00 uur.
Middag: 13.00 tot 18.00 uur.
Avond: 18.00 tot 23.00 uur.

Bijdrage volgens het reglement:
10% van wat u overhoudt nadat u de huurkosten heeft afgetrokken van het bedrag dat u met uw trai
ning/workshop/behandeling doneert u aan onze stichting. Wij zijn geen commercieel verhuurbedrijf
maar vragen slechts een kleine betaling voor gebruik van onze ruimten en diensten.
Wij vertrouwen erop dat elke gebruiker dit in alle oprechtheid uit zichzelf zal doen.
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