
Vergoedingen als volgt: 

• Zalen: niet zijnde kerkzaal 15 Euro per uur en 50 Euro per dagdeel, kerkzaal 40 Euro per uur en 

150 Euro per dagdeel. 

• Onder het gebruik van zalen vallen ook het klaarmaken van de zalen voor gebruik, alsmede het 

schoonmaken. Een dagdeel is max 4 uur. Koffie en thee: 6 Euro per kan. 

• Gebruik van orgel of piano 25 Euro per dagdeel 

De overeengekomen gebruikersvergoeding moet minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik 

worden overmaakt naar rekeningnummer NL44RABO0351995773 t.n.v. Stichting Kerkgebouw 

Zevensprong. 

Bij ondertekening verklaart gebruiker zich akkoord met de voorwaarden van de 

gebruikersovereenkomst zoals hieronder aangegeven. 

Gebruiker stemt in met het feit dat het gebruik van de zalen uitsluitend is toegestaan door leden van de 

beide kerkgenootschappen en/of door organisaties die toestemming hebben en met name zijn genoemd 

in de lijst van gebruikers die bekend is bij de beheerders en in deze informatiemap zit ter inzage. Als een 

lid van een van beide gemeenten is Gebruiker verantwoordelijk voor: 

• Het tekenen van de gebruikersovereenkomst. Indien het gebruik aan meerdere personen is 

toegestaan, is degene die de overeenkomst tekent, verantwoordelijk. 

• Het vooraf betalen van de vergoeding voor zaalhuur en e.v.t. kosten voor koffie en thee. Het 

zorgvuldig behandelen van de inventarisstukken. Defecten en/of schade dienen direct aan de 

beheerder te worden gemeld. 

• Gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid voor schade door zijn toedoen of door toedoen van de 

door hem/haar toegelaten derden en vrijwaart de Eigenaar van aansprakelijkheid voor schade 

uit hoofde van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van Gebruiker. Zie ook de 

gebruiksovereenkomst van de IBO in paragraaf 6. Gebruik dat hiervan afwijkt is uitdrukkelijk 

verboden. 

• Gebruiker zal de zalen en goederen uitsluitend (doen) benutten voor doelen welke in relatie 

staan met de door beide kerkgenootschappen (GCK en HWS) uitgeoefende kerkelijke 

activiteiten. Gebruiker zal zalen en goederen niet inzetten voor enige andere activiteit, tenzij 

hiervoor schriftelijk en/of per e-mail toestemming is door een gemachtigd lid van de beide 

kerkenraden. Een kopie van deze toestemming dient tijdig in het bezit te zijn van de beheerder. 

• Opzegging van een boeking zal tenminste 12 weken voor het gebruik van de zaal/zalen 

plaatsvinden en is pas geldig als dit schriftelijk of per e-mail door de beheerder is vastgelegd. 

Eventuele kosten die verbonden zijn aan de annulering zijn voor rekening van de gebruiker. 

• Gebruiker zal de voorschriften omtrent bediening, juiste gebruiksmiddelen, dagelijks 

onderhoud, sleutel en of codebeheer te zullen naleven. 

• Na gebruik van zalen en of goederen wordt alles keurig opgeruimd en schoongemaakt en wordt 

alles wat is verplaatst weer teruggezet op de juiste plaats. Voorschriften hierover zijn in de zalen 

aanwezig. Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalcontainer op het parkeerterrein 

• Voor het gebruik van het orgel, piano en andere niet nader genoemde zaken behorend bij dit 

kerkgebouw, is toestemming van de beheerder vereist. 



• Voor het gebruik van andere (keuken) apparatuur dan koffiezetapparaat, waterkoker en 

vaatwasser is aparte toestemming van de beheerder vereist. 

• Voordat het kerkgebouw wordt verlaten, wordt gecontroleerd of alles wat men heeft gebruikt 

(voor zover van toepassing), zoals koffiezetapparaten, verwarming, ventilatie, orgel, 

geluidsapparatuur en verlichting, is uitgeschakeld. Tevens dienen de ramen te zijn gesloten en 

op slot te zijn gedaan. Het kerkgebouw moet ook op slot worden gedaan. 


