Bridgehome uitgifte en inname sleutels, badges (alarmsysteem) en identificatiepasjes gebouw en
inventaris.
Uitsluitend het bestuur van Bridgeclub Leidschenhage bepaalt wie van de leden en/of (externe)
dienstverleners de beschikking krijgen over sleutels, badges alarmsysteem en identificatiepasjes
(Groenewegen) van het Bridgehome. Uitgereikte sleutels, badges en pasjes moeten op eerste
aanzegging van het bestuur worden ingeleverd.
Door het bestuur van Bridgeclub Leidschenhage is de gebouwbeheerder Bridgehome belast met
de uitgifte en inname van sleutels, badges en pasjes. De uitgifte en inname van sleutels, badges en
pasjes wordt vastgelegd op het daarvoor bestemde uitgifte- en inname sleutel formulier (zie
bijlage). De door het bestuur van Bridgeclub Leidschenhage bepaalde voorwaarden voor de
uitgifte en inname van sleutels, badges en pasjes zijn op dit formulier vastgelegd.
Iedere mutatie van de toegangssleutels, badges en pasjes van het Bridgehome worden door de
gebouwbeheerder direct per mail gemeld aan de meldkamer van ViewControl.
Toegangssleutels Bridgehome, badges, pasjes, sleutels van ruimtes in het Bridgehome, kasten en
technische zaken/installaties kunnen worden uitgereikt aan leden/vrijwilligers en (externe)
dienstverleners, indien zij voor de uitoefening van (vrijwilligers) werkzaamheden, buiten de
openingstijden van het Bridgehome, toegang moeten hebben tot het Bridgehome. Als globale
norm, door het bestuur te bepalen, zal gelden dat deze toegang, buiten de openingstijden,
regelmatig maar minimaal lx per maand zal moeten plaatsvinden.
Leden/vrijwilligers en (externe) dienstverleners hebben uitsluitend toegang, buiten de
openingstijden van het Bridgehome, indien dit voor de uitoefening van vrijwilligerswerk en/of
andere werkzaamheden noodzakelijk is.
Alle sleutels van het Bridgehome zijn ondergebracht in een speciale sleutelkast in de Cv-ruimte.
De gebouwbeheerder en een 2e bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur, hebben toegang tot
deze sleutelkast.
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Bridgeclub Leidschenhage
Uitgifte en inname van o.a. sleutels Bridgehome
Uitgifte:
Buitendeur en alarminstallatie:
1. Sleutel buitendeur (Silca Dm14)
2. Badge Alarmsysteem nummer:
3. View Control Alarmcentrale P- code:
Binnendeuren:
4. Sleutel berging (prijzen)
5.

3593158
P-1073349

De ontvanger heeft kennisgenomen van het bestuursbesluit dat bij verlies de eventuele kosten als
gevolg van dit verlies kunnen worden doorberekend.
Kosten:
Sleutel: € 10,00. ViewControl identificatieplaatje: € 15,00. Alarminstallatiebadge: € 15,00.

Bij het veroorzaken van een (vals) alarm heeft het bestuur de mogelijkheid om de kosten van
dit alarm in rekening te brengen bij de veroorzaker.
Kosten:
Alarmopvolging Westvlietbewaking € 75,00

Sleutelhouders hebben uitsluitend toegang, buiten de openingstijden van het Bridgehome, indien
dit voor de functie/vrijwilligerswerk voor BC Leidschenhage noodzakelijk is.
Uitgifte aan:
Uitgegeven door: Eric van Tienhoven
Datum:
Handtekening
Inname:
Buitendeur en alarminstallatie:
1. Sleutel buitendeur (Silca Dm14)
2. Badge Alarmsysteem:
3. View Control Alarmcentrale P-code:
Binnendeuren:
4. Sleutel berging (prijzen)
5.
Inname van:
Ingenomen door:
Datum:
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