
secretariaat: Postbus 7171

6050 AD  MAASBRACHT

s t i c h t i n g IBAN:  NL91RABO 0113 1071 10

vrienden van het

protestants kerkje
stevensweert

omschrijving 225,00€         

dagdeel 100,00€         

gehele dag 150,00€         

weekend 225,00€         

burgerlijk huwelijk    * 225,00€         

kerkelijk huwelijk      * 225,00€         

burgerlijk - kerkelijk * 337,50€         

organist                          * 50,00€           

* zater-/zondag toeslag 50%

Naam

Adres

Postcode - woonplaats

telefoon

mobiel

e-mail

website

datum huur       -        -'19       -        -'19       -        -'19       -        -'19       -        -'19       -        -'19

van - tot

ja/nee p.dag(deel)

ja nee 5,00€             

ja nee 2,50€             

ja nee 5,00€             

€ x € 

€ x € 

-€               

      -        -'19

verhuurder; huurder;

J. van Dijk, voorzitter

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te Stevensweert,                                op: 

overige afspraken:

HUUROVEREENKOMST PROTESTANTSE KERK STEVENSWEERT

      :        uur                                               tot                                                  :        uur

gebruik stoelen (gratis) / aantal

gebruik geluidsinstallatie

gebruik koffiezetapparaat

huur

gebruik servies ed.

aanvullende diensten:

huurder heeft kennis genomen van de huurvoorwaarden (z.o.z.)

aanvullende diensten

totaal prijs

totaal

gebruik ten behoeve van:    huwelijk - lezing - concert - bijeenkomst



Voorwaarden voor het gebruik van het gebouw 

 

1. Het gebouw mag alleen betreden worden tijdens de op de huurovereenkomst 

vermelde data en tijdstippen.  

2. Er mogen geen bevestigingsmiddelen aan de muren, wanden en houtwerk worden 

bevestigd. 

3. Het gebouw mag alleen gebruikt worden voor de op de huurovereenkomst vermelde  

activiteiten.   

4. Indien de huurder de openstelling en de sluiting van het gebouw zelf verzorgd, zal dit 

op basis van goed huisvaderschap moeten geschieden. Het gebouw mag niet 

onafgesloten en onbeveiligd worden achtergelaten. 

5. Gedurende de huurperiode is huurder verantwoordelijk voor schade aan het gebouw, 

meubilair en schade aan derden. 

6. Schade aan het gebouw of interieur moet direct worden gemeld aan de verhuurder 

c.q. beheerder. 

7. Na gebruik van het gebouw moet het schoon worden opgeleverd. 

8. Indien voor het houden van een activiteit van de huurder een vergunning nodig is, 

wordt deze door de huurder zelf aangevraagd. Het niet naleven van in de vergunning 

gestelde eisen is voor rekening en risico van huurder. 

9. De verhuurder kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden 

gesteld voor schade aan de voor de activiteit gebruikte attributen. 

10. De verwarming van het gebouw wordt in overleg tussen verhuurder en huurder c.q. 

beheerder geregeld. 

11. Volgens voorschrift van de brandweer mogen maximaal 60 personen het gebouw 

betreden.  

 

Stevensweert, 1 december 2015 

 


