Verhuurovereenkomst Witte Kerk Noordwijkerhout
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk (hierna te
noemen verhuurder), eigenaar van de Witte Kerk, Dorpsstraat 7 te Noordwijkerhout
en
................................................................................................................................................
(hierna te noemen huurder)
komen overeen dat:
1

de verhuurder aan de huurder het/de hieronder aangegeven vertrek(ken) en
object(en) verhuurt en diensten verleent.
□
□
□
□

de kerkzaal
het vertrek op de begane grond in de Aanbouw
het vertrek op de 1e verdieping in de Aanbouw
het vertrek op de 2e verdieping in de Aanbouw

□
□
□
□

het orgel
de geluidsinstallatie
beamer
overige objecten zoals:

□
□
□

de piano
kroonluchters met brandende kaarsen
(sta)tafels

…………………………………………………………………………
Van ………………….. (tijd) ………………………..(datum) tot ……………………….(tijd) ……………………………..(datum)
de gehuurde vertrekken/het gehuurde vertrek tijdens de verhuur periode uitsluitend zal worden gebruikt
voor de hierna te noemen activiteiten:
……………………………………………………………………………………………………………..

2a

de minimale verhuur periode 3 uur is

2b

de huurder de kerk en de vertrekken huurt in de staat zoals zij zijn ingericht ten behoeve van
kerkdiensten en de kerkelijke activiteiten.

2c

in het uurtarief voor de verhuur de normale diensten van een vrijwilliger zitten begrepen en dat
onder normale diensten worden verstaan het openen en sluiten van de kerk, het aan- en uitzetten
van de verwarming, het aan- en uitdoen van de verlichting, bij gebruik van de kroonluchters het
ontsteken en doven van de kaarsen, het schoonhouden van het pad naar de kerk en het luiden van
de klokken.

2d

indien door de verhuurder werkzaamheden moeten worden verricht, hetzij op verzoek van de
huurder, hetzij omdat dit door de verhuurder noodzakelijk wordt geacht in het licht van het
gebruik door de huurder, niet zijnde werkzaamheden beschreven ad 2c, worden de daarmee
gemoeid zijnde uren in rekening gebracht tegen het uurtarief zoals genoemd in de prijslijst.

1

2e

in het geval blijkt dat er meer uren nodig zijn of zijn geweest dan vooraf is overeengekomen de
verhuurder de huurder hierover informeert, zodra bekend is om hoeveel uren het gaat.

3

de huurprijs en de vooraf geschatte uren dienstverlening door de huurder, uiterlijk 2 weken voor
de datum waarop de huur ingaat dienen te zijn voldaan door betaling op bankrekeningnummer
NL66RABO346903750 tnv de verhuurder en in het geval de huurder niet tijdig betaalt de
verhuurder het recht heeft de overeenkomst als niet gesloten te beschouwen.

4

in geval van schade aan het gebouw en/of het interieur ontstaan gedurende de verhuur periode
dan wel daarmede samenhangend stelt de verhuurder, direct
nadat de schade is geconstateerd, de huurder hiervan in kennis, brengt de schade in rekening bij de
huurder en de schade dient door de huurder te worden betaald op de ad 3 genoemde
bankrekening binnen 2 weken na ontvangst van de factuur.

5

het Verhuurreglement en de Prijslijst maken onderdeel uit van deze Verhuur overeenkomst en
zijn terug te vinden op de website van de Protestantse Kerk van Noordwijkerhout.

Aldus overeengekomen:

De verhuurder

De huurder

.................

.................

datum

datum

.................

.................

plaats

plaats

2

