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   Hervormd Kerkelijk Centrum Maranatha 

    Gebruiksvoorwaarden 

 

Het kerkelijk centrum is door de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gesticht met het doel 

ruimte te bieden voor de activiteiten van de tot deze gemeente behorende kerkelijke verenigingen en 

van ander kerkenwerk in de ruimste zin van het woord. Daarnaast, om zaalruimte beschikbaar te 

stellen aan organisaties, verenigingen en personen, die op gepaste wijze, vergaderingen recepties 

e.d. willen houden. 

Degene aan wie zaalruimte in het kerkelijk centrum beschikbaar wordt gesteld, dient daarom te 

verklaren, dat hij / zij instemt met en zich onderwerpt aan de navolgende bepalingen. 

1  In het gebouw mag niets worden georganiseerd of ondernomen, dat in strijd is met de 

christelijke levensstijl, zoals die voor de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland 

normgevend is en zoals deze door de beheerscommissie wordt geïnterpreteerd en 

nagestreefd. 

2  Daartoe is het niet toegestaan :  

 beroeps- of amateurmuziekgezelschappen te laten optreden welke naar het oordeel van de 

beheerscommissie niet voldoen aan normen genoemd onder lid 1.  

 toneelgroepen, drumbands of conferenciers te laten optreden. 

 gelegenheid te geven tot dansen, in welke vorm dan ook. 

 misbruik te maken van alcoholhoudende dranken. 

 Gods naam te misbruiken, of grove, onbehoorlijke of kwetsende taal te bezigen. 

3  Audiovisuele apparatuur is tegen betaling beschikbaar voor het geven van voorlichting en/of 

instructie en het vertonen van zelfgemaakte video- opnamen, één en ander met inachtneming 

van het gestelde in artikel 1. Achtergrond muziek is in overleg met de beheerder en op een 

door hem te bepalen geluidsniveau toegestaan. 

4  De beheerder heeft de opdracht om er op toe te zien, dat bovenstaande bepalingen strikt 

worden nageleefd. Hij heeft het recht, om sterke drank, resp. alcoholhoudende drank te 

weigeren aan personen, die daarvan misbruik (dreigen te) maken. In ernstige gevallen kan hij 

personen, die zich misdragen laten verwijderen. 

5  De gebruiker is verplicht om overtreding van deze bepalingen te voorkomen, althans daaraan 

mede te werken en in geval van overtreding zijn medewerking te geven, om herhaling te 

voorkomen. Mocht de gebruiker deze medewerking weigeren, dan heeft de beheerder het 

recht de zaal te doen ontruimen. 

6  In geval dat de beheerder zich genoodzaakt zou zien, de zaal te laten ontruimen, heeft de 

gebruiker geen enkel recht op schadevergoeding; hij is verplicht om de overeengekomen 

huurprijs af te dragen, evenals de kosten van alle consumpties, die zijn gebruikt of door 

overeenkomst zijn besteld. Tevens zijn alle kosten van schaden van welke aard dan ook voor 

rekening van de huurder. 

7.  Bij calamiteiten dienen de instructies van de beheerder en het eventuele overige personeel 

strikt te worden opgevolgd. 
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8.  Het verzorgen van consumptieve goederen is uitsluitend voorbehouden aan de beheerder van 

het kerkelijk centrum. 

9.  Het is de huurder niet toegestaan een gehuurde ruimte aan een derde te verhuren 

(onderhuur). 

10.  De beheerder nog de beheerscommissie is aansprakelijk voor ongevallen, calamiteiten 

alsmede voor het zoekraken c.q. diefstal van kledingstukken of andere bezittingen van 

gebruikers, diens gasten en van bezoekers van recepties of vergaderingen. 

11.  Het gebouw dient om 24.00 uur ontruimd te zijn. Op zaterdag uiterlijk om 23.00 uur. 

12.  De beheerscommissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen eventueel voortkomend uit het 

meenemen van consumptieve goederen. 

13. De beheerscommissie behoud zich het recht voor om schade die wordt aangericht te verhalen 

op de huurder. 

14. De beheerscommissie behoud zich het recht voor om kosten als gevolg van annulering te 

verhalen op de huurder. 

15. Door het ondertekenen van een overeenkomst verplicht de gebruiker / huurder zich 

automatisch om bovenstaande bepalingen na te komen en alle aanwijzingen van de 

beheerder in zaken, waarin deze bepalingen niet voorzien, op te volgen. 

 

 Oud Beijerland,  februari 2013 

 Voor akkoord, 

 

 Huurder:  …………………………………… 

 Bedrijf / Instelling:  …………………………………… 

 

 


