Stichting Sint Maartenskerk
Sibrandabuorren
Adres kerk: It lange ein 44
Contactadres: It lange ein 46, 8647 SC Sibrandabuorren
emailadres: kerksibrandabuorren@gmail.nl
website: www.stichtingkerkgebouwsibrandabuorren.nl
Rabobank: NL67RABO0318 0771 75
HUUROVEREENKOMST KERGEBOUW SINT MAARTENSKERK
SIBRANDABUORREN

Naam en voorletters:

…………………………………………………………………….

Naam organisatie (indien van toepassing):………………………………………………….
Adres:

…………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………….
Telefoonnummer:

…………………………………………………………………….

E-mailadres:

…………………………………………………………………….

Wenst het kerkelijke ruimte te huren op:
………………..dag van…………..uur tot ………uur.
Aantal personen:………………………………
Huurprijs:

………………………………

De huur betreft: eenmalig / wekelijks / tweewekelijks / maandelijks
(doorhalen wat niet van toepassing is)
De verschuldigde huursom zal maandelijks met een factuur in rekening worden gebracht. Het
factuurbedrag moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.
De huurder verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden te hebben doorgenomen.

Datum:

Akkoord huurder:

Akkoord verhuurder:

……………………………………………………………………………………………………………..

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De huurder heeft recht van gebruik van de toiletten. Het toiletgebouw wordt door de huurder
direct of daags na gebruik in de oorspronkelijke staat opgeleverd. Als wordt vastgesteld dat
dit niet is gebeurd zal de stichting het gebouw laten reinigen voor rekening van de huurder.
2. Het is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan:
a. de orgelruimte, de preekstoel en de toren te betreden
b. de geluidsinstallatie en beamer te gebruiken
c. het omliggende kerkhof voor activiteiten te gebruiken.
3. Rondom de kerk ligt een begraafplaats, waarvan de nabestaanden van daar begraven
personen mogen verwachten dat de aanwezige rust zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.
De huurder dient er daarom op toe te zien dat de bezoekers zich buiten de kerk rustig
gedragen.
4. De huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode door huurder en overige
aanwezigen toegebrachte schade aan de eigendommen van de Stichting Sint
Maartenskerk in de kerk en aan de begraafplaats. Eventuele ontstane schade moet direct
worden gemeld aan stichtingsleden.
5. De Stichting Sint Maartenskerk behoudt zich het recht voor de huur te annuleren indien de
ruimte van de kerk nodig kan zijn voor huwelijks- of uitvaartdiensten.
6. Het is verboden te roken in of buiten het kerkgebouw binnen het gedeelte van het hekwerk.

