
Gebruik Theekoepel, Wilhelminapark 52 te Meppel

Contactgegevens
Beheerder: Hendrik Snel, 06-319 34 267
Bij geen gehoor: Bestuur, 0522-260791

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier ontstaat een gebruiksovereenkomst
tussen de gebruiker en de eigenaar van de Theekoepel, Stichting
Natuurbeschermingswacht.

Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met de geldende huisregels zoals te vinden op
www.natuurbeschermingswacht.nl. 

Gegevens gebruiker:

naam:
 

                                                             

adres:
 

 

woonplaats:
 

 

organisatie:
 

 

telefoonnummer:
 

 

e-mail:
 

 

datum gebruik:
 

 

omschrijving gebruik:
 

 

https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-index.html


Gebruik (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):

       ochtend 9:00-13:00 € 50,00

  middag 13.00 - 17.00 € 50,00

  avond 17.00 - 21.00 € 50,00

  twee dagdelen  € 90,00

  hele dag € 110,00

  energietoeslag (oktober-april € 5,00 per dagdeel) €

  TOTAAL € 

Gelieve het totaalbedrag per omgaande over te maken op IBAN:
NL 96 INGB 0000 2659 15
t.n.v. Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel. 

Wij zorgen ervoor dat de koepel netjes klaar staat voor gebruik en we gaan ervan uit dat u
deze in dezelfde staat weer achterlaat. We wensen u een prettig verblijf!

LET OP

In de koepel bevindt zich een luik, dat toegang verleent tot de benedenverdieping. 
Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van dit luik en de trap naar beneden een
potentieel gevaar is. Wij verzoeken u dan ook gebruik te maken van de ingang aan de
buitenzijde van de koepel indien u toegang wilt tot het toilet en de keuken.
 

Indien er kinderen aanwezig zijn, is het niet toegestaan om gebruik te maken
van het luik en moet deze gesloten zijn.
Mensen die slecht(er) ter been zijn adviseren wij dringend om gebruik te maken
van de ingang aan de buitenkant en het luik gesloten te houden.

Ondertekening:

Datum:           Handtekening gebruiker: 

 

 



Huishoudelijk Reglement Koepel

De theekoepel is eigendom van de Stichting Natuurbeschermingswacht (NBW). 
 

Kort stukje geschiedenis

Door de kanalisatie van de Reest en de aanleg van de Prinses Irenelaan moest de koepel
verplaatst worden. In 1946 kocht de Natuurbeschermingswacht de sterk verwaarloosde
koepel voor 1 rijksdaalder. Het gebouw werd afgebroken en met de authentieke materialen
in 1953 weer opgebouwd aan de andere kant van het Zuideinde, op de huidige locatie. Sinds
1954 houdt de NBW haar vergaderingen hier. Zij heeft zich verplicht door middel van een
stichtingsvorm de Koepel te zullen onderhouden. Daarom vragen wij aan u als huurder hier
ook zorgzaam mee om te gaan

Calamiteiten
U kunt in geval van calamiteit contact opnemen met
* Hendrik Snel 06-319 342 67
* Daan Padmos 06-271 767 89
* bij geen gehoor 0522-260791

Toegang
De Koepel heeft twee toegangsdeuren (boven en beneden). Toegang boven verkrijgt u
door middel van de kleine sleutel. De grote sleutel is voor de deur beneden, maar deze kan
alleen vanaf de binnenkant (i.v.m. grendels) geopend worden.

Een buitenlamp boven de trap bij de ingang gaat ('s winters) vanzelf aan door middel van
een tijdklok.

Toegang keuken & toilet
De keuken en het toilet zijn via het luik in de vloer en via de deur beneden te bereiken.
Gebruik het luik in de vloer en zet zit vast. Denk om uw hoofd!
Het luik open laten staan levert een gevaarlijke situatie op. Gebruik van het luik is op eigen
risico; de NBW is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel. 
Het luik mag niet gebruikt worden als er kinderen in uw gezelschap zijn. 

In de witte kast liggen glazen, kopjes en benodigde voorraad thee/koffie en filters.
Thermoskannen kunt u vinden op het aanrecht.

Wilt u water koken met de waterkoker? Liever geen gebruik maken van het gasfornuis.

Cd’s kunt u draaien met de muziekinstallatie beneden. Steek de stekker in het stopcontact.

https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-index.html


Zet de 2 platte zwarte knopjes aan (links boven en links onder, voorzien van een witte
sticker. Druk op het knopje CD en helemaal rechts onderaan op de rechterknop ( dit is een
>), zodat de installatie gaat spelen. De boxen staan boven achter de kachel (i.v.m. inbraak),
maar deze kunt u aan de daarvoor bestemde haakjes naast de kachel hangen.

De kachel
Het is belangrijk dat u de waakvlam laat branden. De knop moet altijd op het pijltje staan,
anders gaat de waakvlam uit.

Zet de kachel op de gewenste stand van de thermostaat.

In verband met de veiligheid
Geen open vuur en geen kaarsen branden. Het is niet toegestaan om binnen te roken.

Bij verlaten koepel
Wilt u de koepel achterlaten in de staat waarin u het aantrof?

Indien u gebruik maakt van kopjes, glazen, koffiezetapparaat en dergelijke, wilt u dit
dan weer schoon terugzetten in de witte kast? Voor heet water kunt u de waterkoker
gebruiken.
Indien u gebruik heeft gemaakt van het toilet, wilt u het schoon achterlaten?
Wanneer u het gasstel gebruikt, verzekert u zichzelf er dan van dat u de pitten
uitgezet heeft als u de koepel verlaat.
Wilt u uw eigen afvalzak en lege flessen mee naar huis nemen?
Wilt het bij het verlaten van de koepel controleren of alle lichten uit zijn? Dit betreft
het licht boven en beneden in de keuken (een tweede lichtknopje voor
beneden vindt u in het toilet, waardoor ook de tweede lamp in de keuken aangaat).
Bij gebruik van de boxen, deze graag weer achter de kachel terugzetten.

Wilt u de sleutels van de Koepel dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag (voorzien van
een envelop met uw naam) in de bus gooien bij: Hendrik Snel, Wilhelminapark 2 te Meppel

Wij wensen u een prettig verblijf in de koepel en hopen u nog eens terug te zien!


