
                                           

 
HUISREGELS gebruik ‘Kerkje van Persingen’   2023 

 
Algemeen 

1. U krijgt het kerkje (inclusief toiletten en keukentje) schoon in gebruik en dient dat weer 
opgeruimd en schoon op te leveren. 

2. U dient uw afval zelf te verzamelen en af te voeren. (neem een afvalzak mee) 
3. Parkeren van voertuigen voor of naast de kerk is alleen toegestaan voor laden en lossen. 
4. Buiten de overeengekomen huurtijd mag u het kerkje niet betreden met uitzondering van de 

dag(en) voorafgaand aan en na de expositie zoals afgesproken met uw gastheer. 
5. De kerktoren en de ruimte boven de keuken zijn niet bij de huur inbegrepen en mogen niet 

worden betreden. 
6. Er zijn hellingbanen als voorziening voor rolstoelen. U dient deze zelf (bij voorkeur met twee 

personen) te plaatsen en weer terug te zetten. De verhuurder aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik of schade die anderszins ontstaat.  

7. Het is niet toegestaan om confetti, bloemblaadjes, rijst en dergelijke te strooien in het kerkje 
en op het buitenterrein.  

8. Elke expositie is voor vrij toegankelijk zonder enige vorm van entreeheffing.  
9. Te koop aanbieden van etenswaar en drank gedurende de huurtijd is niet toegestaan. 
10. Uit gastvrijheid een hapje of drankje aanbieden is toegestaan. 
11. U mag zonder overleg met de gastheer geen zelf meegebrachte elektrische apparatuur 

aansluiten of gebruiken. 
12. De geluidsinstallatie mag alleen gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de 

gastheer. 
13. U mag gebruik maken van het koffiezetapparaat, de waterkoker, de mokken en het glaswerk 

van de keuken. U dient de gebruikte spullen schoon achter te laten.  
14. Schoonmaakartikelen zijn aanwezig in de kastjes onder het aanrecht in de keuken. 
15. Neem zonodig elke dag een schone vaatdoek, handdoek en poetsdoek. 
16. Daarnaast zijn er in de keuken bij calamiteiten bezems, een stofzuiger en stoffer en blik. 
17. Zorg dat de verlichting bij het verlaten van de kerk wordt uitgeschakeld. 
18. Bij het einde van de huurtermijn ontkoppelt u de koelkast van het electiciteitsnet en zet u de 

deur op een kier.  
19. Sluit af. 
20. Houd u aan de instructies van de gastheer. Neem bij twijfel contact met hem op.   

 
Expositie 

21. Kunstwerken mogen alleen worden opgehangen aan de beschikbare systemen. 
22. Per systeemhouder geldt een maximumgewicht van 10 kilogram. 
23. De ophangsystemen mogen op geen enkele manier worden verbogen, ingekort of anderszins 

aangepast. 
24. Er mag niets op of aan de muren, deuren en andere objecten worden geplakt of bevestigd: 

geen plakkertjes, plakband, papier, zelfklevende haakjes en dergelijke.  
25. Voor ruimtelijk werk zijn eventueel een beperkt aantal consoles beschikbaar. 
26. De drempels onder de nissen mogen niet worden betreden tijdens het inrichten of opruimen. 

Gebruik a.u.b. de klaargelegde vilten doeken om in de nis te leggen.  
 
 



                                           

 
 
 
 
 
De verwarming 

27. De kerk is voorzien van vloerverwarming en de keuken van een radiator.  
28. De thermostaat bevindt zich in de kerk. U mag hier niet aankomen. 
29. Als de kerk voor meerdere dagen is gehuurd, dient u ‘s avonds voor het verlaten van de kerk 

de keukendeur te sluiten. U komt dan de volgende dag in een ‘verwarmde’ ruimte. 
30. Bij storing aan de verwarming waarschuwt u de gastheer van dienst. 
 

 
Het orgel 

31. Op het orgel kunnen desgewenst evenementen sfeervol muzikaal worden begeleid. Organist 
Cor van Wageningen stelt zijn professionele kwaliteiten gaarne ter beschikking. Inlichtingen 
over mogelijkheden en condities op telefoonnummer 024 - 6842095. 
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