Voorwaarden voor verhuur ‘Kerkje van Persingen’
1. Het kerkje mag slechts worden gebruikt voor de expositie van kunstwerken, of voor
bijzondere gebeurtenissen zoals huwelijkssluitingen, begrafenisplechtigheden en
dergelijke. Daarbij mag geen entree worden geheven noch mogen horecaactiviteiten worden bedreven. Onder horeca verstaan wij het aanbieden van eten en
drinken tegen betaling. Uit gastvrijheid een hapje of drankje aanbieden mag.
2. Spijkeren, boren of het aanbrengen van plakkers, stickers, plakband en dergelijke in,
aan of op de wanden, vloeren en plafonds van het kerkje is niet toegestaan.
3. De huurder is in de huurperiode tijdens de openingstijden en de voorbereiding zelf in
het gehuurde aanwezig of zorgt voor een verantwoorde vervanging.
4. Schade die aan het kerkje ontstaat bij de inrichting van de activiteit, bij gebruik
tijdens de huurperiode of bij de ontruiming, is voor rekening en risico van de huurder.
De ontstane schade dient onverwijld aan de verhuurder te worden vergoed.
5. Hetgeen de huurder in het kerkje brengt, plaatst of hangt, is door de verhuurder niet
verzekerd. Het gebruik van het door de verhuurder ter beschikking gestelde
ophangsysteem en van de inventaris, is voor risico van de huurder.
(Het ophangsysteem kan bijvoorbeeld slechts een gewicht dragen tot maximaal 10
kilogram per rail.)
De huurder dient, desgewenst zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen.
6. De verhuurder is noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor
schade die de huurder ten gevolge van of naar aanleiding van deze overeenkomst
-ook eventueel door derden- lijdt, anders dan bij wijze van vervangende
schadevergoeding tot maximaal de overeengekomen huurprijs, voor zover door de
huurder betaald.
7. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor het onoordeelkundig of
onjuist gebruik van de hellingbaan voor rolstoelen en schade die daar mogelijk voor
derden uit voortvloeit.
1

8. Het is toegestaan om twee weekends aanéénsluitend te exposeren. In principe kan
het werk dan tussentijds blijven hangen/staan, tenzij er in deze periode een andere
activiteit plaats vindt. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die in de
tussenliggende week ontstaat aan het geëxposeerde.
9. Andere activiteiten zijn onder andere een huwelijkssluiting, een uitvaartplechtigheid
en dergelijke. In dat geval beslist deze huurder of het geëxposeerde werk past bij die
tussentijdse activiteit.
10. Desgewenst zal de huurder moeten ontruimen. Hier staat geen vergoeding tegenover.
Hierover is geen discussie mogelijk.
11. De kosten van licht, water en verwarming zijn in de huurprijs begrepen, mits de
huurder daarvan normaal gebruik maakt. De huurder mag alleen de thermostaat van
het verwarmingssysteem in de keuken bedienen. De verwarmingsinstallatie zélf mag
alleen door of in opdracht van de verhuurder worden bediend.
12. De huurder treft het kerkje in goede orde aan en brengt het bij het einde van de huur
weer in goede orde terug. Hij laat het kerkje schoon en opgeruimd achter conform
‘De Huisregels’ die als bijlage zijn toegevoegd en die ook in het kerkje zijn
aangebracht. De huurder verwijdert afval, zet de container terug opzij van het kerkje,
doet de lichten uit, zet de verwarming laag en doet de deur op slot. Eventueel door
de verhuurder te maken schoonmaak- en/of herstelkosten komen voor rekening van
de huurder.
13. De huurder is er verantwoordelijk voor om de huisregels en voorwaarden mede te
delen aan zijn of haar mede-exposanten of medegebruikers.
14. Iedere vorm van overlast (waaronder lawaai of overlast door parkeren) moet worden
vermeden. Auto’s mogen alleen worden geplaatst op het parkeerterrein aan de
overzijde van de weg. De toe- en uitrit van en naar het kerkje mag met auto’s slechts
worden bereden ten behoeve van het lossen en laden voor en na de activiteit.
15. De huurder kan zelf uiterlijk veertien dagen tevoren contact leggen met het
Secretariaat van “Vrienden van het Kerkje van Persingen”.( astrid@desnap.nl) De
digitale uitnodiging die u over uw eigen expositie verstrekt wordt dan tijdig gedeeld
met de Vrienden van het Kerkje. Tevens staan alle exposities in de agenda van Het
Kerkje van Persingen.
24 juli 2018
Als u wilt dat uw expositie nog verder uitgedragen zal worden dat kan dan via onze
bevriende media.
Contact met hen is uw wens en taak.
de Gelderlander:
e-mail redactie@gelderlander.nl;
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de Brug / Weekendkrant Nijmegen:
e-mail redactie.br@persgroep.nl ;
het Groesbeeks Weekblad :
email: persberichten@degroesbeek.nl
de regionale radio en televisie WFM:
e-mail studio@wfmradio.nl;
het lokale blad De Rozet
(dat een keer in de veertien dagen verschijnt):
Email de.rozet@inter.nl.net

Of de algemene site:
https://indebuurt.nl/nijmegen/het-team/
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