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Plaatselijke Commissie St. Joriskerk Drempt

Kerkstraat 83
6996 AG Drempt
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e-mail: jd.dikker@gmail.com
Facebook: St Joriskerk Drempt
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St.Oude Gelderse Kerken afdeling
Drempt

HUUROVEREENKOMST
De Stichting Oude Gelderse Kerken, terzake vertegenwoordigd door de plaatselijke
commissie van de St Joriskerk Drempt, namens deze:
commissielid:
en
huurder:

naam
adres
woonplaats
tel. nummer

komen overeen dat:
de stichting aan de huurder het kerkgebouw “St Joriskerk” in gebruik geeft voor de
hieronder genoemde activiteit(en):

Het kerkgebouw staat ter beschikking van de huurder:
op
van

uur tot en met
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uur.

De huurder gebruikt het kerkgebouw uitsluitend voor de hierboven omschreven activiteiten en
onder de navolgende voorwaarden:
1. Gedurende de openingstijden houdt de huurder toezicht op de ruimte.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van de
Stichting Oude Gelderse Kerken.
3. Hij dient eventuele ontstane schade direct te melden aan het voornoemde
commissielid.
4. De Stichting Oude Gelderse Kerken is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade
aan eigendommen van de huurder of bezoekers.
5. De Stichting Oude Gelderse Kerken behoudt zich het recht voor om verhuur van de kerk
te weigeren, als de te houden activiteiten niet overeenkomen met het karakter van het
kerkgebouw, zulks ter beoordeling van de plaatselijke commissie.
6. Eventuele promotie van activiteiten (opening, affiches, persberichten, etc.) dienen te
worden verzorgd door de huurder.
7. Eventuele entreegelden dienen te worden geïnd door en komen ten gunste van de
huurder.
8. Het gebouw dient direct na gebruik schoon te worden opgeleverd. Bij gebreke zal de
plaatselijke commissie het gebouw laten reinigen voor rekening van de huurder.
9. De huursom bedraagt € ………,… exclusief een borg van € 100,-10. Betaling van de huursom en borg dient te geschieden vooraf na ontvangst van de
rekening op rekeningnummer NL06 RABO 0175285543 t.n.v. St. Oude Gelderse Kerken
afdeling Drempt
11. Het is nadrukkelijk verboden om:
a. de orgelruimte, het koor, de toren en het kerkhof te betreden;
b. te roken in het kerkgebouw;
c. in het gebouw te frituren;
d. confetti te gebruiken.
12. De huurder wordt gehouden het toegangspad aan de voorkant en de toegangsweg
achter de kerk, welke leidt naar de huizen naast de kerk, vrij te houden van auto’s,
fietsen en andere obstakels. Dit o.a. in verband met het bereikbaar kunnen zijn van
nooddiensten en aanwonenden.
13. De sleutel van het gebouw is verkrijgbaar – en dient na sluiting van het gebouw weer te
worden ingeleverd – bij het voornoemd commissielid, of anders, zoals overeengekomen.
14. Verder gemaakte afspraken

Drempt,
Stichting Oude Gelderse Kerken,
plaatselijke commissie
namens deze het commissielid:

de huurder:
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