
 

Gebruikersovereenkomst Vredekerk Loppersum 

Burgemeester van der Munnikstraat 16 

9919 AN  Loppersum 

 

Contactpersoon: Roelie Smid 

Tel.nr. (0596) 57229 of (06) 12572925  
  

Naam :__________________________________ 

Adres :__________________________________ 

Telefoon :__________________________________ 

E-mail :__________________________________ 

Vertegenwoordigd door :__________________________________ 

Factuuradres :__________________________________ 

Huurdatum :__________________________________ 

Huurtijd van :__________________________________ 

Huurtijd tot :__________________________________ 

Het betreft de huur van * O Kerkzaal 

 O Zaal 1 

 O Zaal 2 

 O Podium 

 O Jeugdhonk 

* Aankruisen wat gewenst is 

Tarieven 

zaal 1 en 2, jeugdhonk en podium €     12,50 per uur 

kerkzaal €   150,00 per dagdeel * 

Kerkzaal €   275,00 per dag 

* dagdeel is een morgen, middag of avond 

  

Koffie/thee € 1,50 

Koek € 0,75 

Belegde Broodjes € 2,00 
 

Bedieningsgeld indien van toepassing al gelang het evenement in overleg met 

de koster. 

Het huurgeld is all-in d.w.z. inclusief de beamer. Voor de huurder is het van 

belang om te weten dat er gebruikt gemaakt wordt van het beeldformaat 4.3 

Rekeningnummer Vredekerk: NL 72 SNSB 0921.53.565  

 

 

 

 



 

Rechten plichten van de verhuurder 

De verhuurder zorgt ervoor dat de ruimte in orde is met de brandveiligheid en 

dat de aanwezige stroomvoorziening aan de nodige veiligheidseisen voldoet. 

De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, ongeval, verlies, 

of diefstal, met welke oorzaak ook, overkomen aan mensen of voorwerpen, 

gebruikers of aangestelde, of om het even welke derden die zich in het gebouw 

bevindt. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor geheel of 

gedeeltelijk uitvallen van energie of apparatuur, waardoor het gebruik van de 

lokalen belet of belemmerd wordt. In geen geval kan de verhuurder tegenover 

de huurder of derden tot schadevergoeding worden gehouden. 

Rechten en plichten van de huurder 

De huurder houdt de ruimte netjes, gebruikt ze enkel tijdens de uren zoals 

voorzien in het contract. De huurder mag in geen geval andere zalen gebruiken 

als afgesproken. En de huurder mag de ruimte niet gebruiken voor derden. De 

gehuurde ruimte dient na de activiteit netjes worden achter gelaten en indien 

van toepassing in oorspronkelijke staat worden hersteld. 

De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat de meegebrachte apparatuur 

(indien van toepassing) zich in goede staat bevinden en voldoet aan de nodige 

veiligheidseisen. De huurder staat in voor het toezicht op de activiteit. Bij 

beschadiging of diefstal van de apparatuur van de verhuurder zal de kostprijs 

van het herstellen of vervangen in rekening worden gebracht. De huurder dient 

op elk moment in staat te zijn dit huurcontract voor te leggen aan een 

vertegenwoordiger van de Vredekerk als erom gevraagd zal worden. 

Slotbepaling 

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van dit contract en verklaart 

zich akkoord met alle bepalingen ervan. Als een van beide partijen zijn 

verbintenis niet nakomt dienst deze eerst door de andere partij in gebreke 

gesteld te worden per aangetekend schrijven. Zo de in gebreke gestelde partij 

nalaat binnen de twee weken na ontvangst van de aangetekende brief te 

reageren, en /of ingeval van betwisting der partijen, is enkel de rechtbank van 

Groningen bevoegd.  

Opgemaakt en ondertekend 

Datum: ____________ 

In zoveel exemplaren als er partijen zijn en waarvan iedere partij verklaart een 

exemplaar ontvangen te hebben. 

De huurder:      De verhuurder: 

 

________________________   ________________________    


