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Gebruiksvoorwaarden verhuur en gebruik van het Kerkje 

Verhuurder is het bestuur van de Stichting Van Goghkerkje , hierna te noemen verhuurder. 

Algemeen: 

 De ruimten van het kerkje worden slechts verhuurd voor gepaste gelegenheden, dit ter 

beoordeling aan de verhuurder 

 In het kerkje mogen op last van de brandweer niet meer dan 80 personen aanwezig 

zijn. 

 Verhuurder maakt met de huurder afspraken over gebruiksrecht, gebruiksperiode, 

huurprijs, en binnen bepaalde kaders over een afwijkende inrichting , ten opzichte van 

de standaard 

 Verhuurder maakt afspraken over gebruik van de aanwezige 

muziekinstrumenten(piano,orgel). Gebruik is slechts toegestaan aan een deskundige, 

dit ter beoordeling aan de verhuurder. 

 In het kerkje is geen geluidsinstallatie aanwezig. 

 De huurovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de huurpenningen door 

verhuurder ontvangen zijn. 

 Annuleren door huurder, geeft geen recht op teruggave van de betaalde 

huurpenningen. 

 Zonder opgave van redenen kan verhuur worden geweigerd. 

 Het kerkje dient in dezelfde staat achtergelaten te worden, zoals die direct voor 

aanvang van de activiteit aan de huurder is aangeboden. 

 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of vermissing, beschadiging 

e.d. van goederen van derden. 

Voorwaarden: 

 Huurder dient strikt de aanwijzingen van de gastvrouw na te komen. 

 Huurder kan in overleg met verhuurder of diens vertegenwoordiger gebruik maken 

van de aanwezige faciliteiten. 

 Het gebruik van alcoholische dranken en etenswaren is zonder voorafgaande 

toestemming van verhuurder niet toegestaan. 

 Strooien van welke dingen dan ook is, zowel binnen als buiten het kerkje, niet 

toegestaan. 

 Schilderijen e.d. mogen slechts worden opgehangen aan de daarvoor beschikbare 

voorzieningen. 

Gebruiksmogelijkheden van het kerkje: 

 Het houden van kerkdiensten. 

 Kerkelijke bijeenkomsten. 

 Huwelijksinzegeningen. 

 Doopdiensten. 



 

"Stichting van Goghkerkje"   Bezoekadres: Papenvoort 2a, Nuenen   Postadres:Sportlaan 5, 5671 GR, Nuenen 

 Herdenkingsdiensten. 

 Vieringen van een huwelijksjubileum. 

 Meditatie en bezinning. 

 Culturele activiteiten, zoals concerten, exposities, tentoonstellingen, beurzen, lezingen. 

 Rondleidingen in het kader van Van Gogh activiteiten. 

 Gebruik van andere activiteiten in overleg met de verhuurder. 

Tuin: 

 De tuin kan slechts onder vooraf overeengekomen voorwaarden gebruikt worden bij / 

voor een activiteit. 

Gebruik voor kerkelijke bijeenkomsten: 

 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor invulling en / of uitvoering van een 

kerkdienst, noch voor de voorganger en / of dienaren die bij de dienst betrokken zijn. 

 Huurder kan in overleg met verhuurder of diens vertegenwoordiger gebruik maken 

van de aanwezige faciliteiten. 

 


