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REGLEMENT BIJ ZAALVERHUUR ‘T ANKER 
 
 

ALGEMEEN 
Organisatie: Hervormde Gemeente van Harskamp vertegenwoordigd door het College 

van Kerkrentmeesters (CvK) 
Doel: Orde en netheid bij zaalverhuur 
Verantwoordelijk Huurder en vertegenwoordiger van CvK, zijnde de beheerster / planner. 
Versie reglement: 1.0 - 2015 
DOEL VAN HET REGLEMENT 
De huurder wordt met dit reglement voorzien van duidelijke informatie bij het huren van zalen van 
verenigingsgebouw “ ’t Anker”. Daarnaast wordt de huurder op de hoogte gebracht van de 
gedragsregels en doelstellingen die de Hervormde Gemeente van Harskamp hanteert bij het 
verhuren van zalen. 

REGLEMENT 
Het op een nette en kundige wijze verhuren van verenigingszalen met de nadruk op kwaliteit en 
betrouwbaarheid, op een wijze die niet strijdig is met positief christelijke levensstijl waar de 
Hervormde Gemeente voor staat. De huurder is gebonden zich hieraan te houden.   
 

Vanwege de verbondenheid aan kerk en samenleving (ons dorp) wordt de huurovereenkomst 
aangegaan onder voorbehoud van het volgende:  Condoleance/begrafenissen gaan te allen tijde 
voor zaalverhuur. In dat geval zal de beheerster samen met u proberen te zoeken naar een 
passend alternatief. 

 
1.   Samengevat vinden we bij zaalhuur in onze gebouwen verder de volgende zaken van duidelijk  
      belang. Het is niet toegestaan: 
 a.   Gods naam te misbruiken of grove, onbehoorlijke of kwetsende taal te gebruiken. 
 b.   Misbruik te maken van alcoholhoudende dranken of sterk alcoholische dranken te 
 gebruiken 
 c.   Zich op andere wijze te misdragen. 
 d.   Muziekinstrumenten te gebruiken (of muziek te draaien) anders dan voor christelijke 
 samenzang en na afstemming met de beheerster.  
 
2.   De beheerster heeft opdracht er op toe te zien, dat bovenstaande bepalingen worden  
      nageleefd.  In ernstige situaties behouden wij het recht voor om personen uit het gebouw te  
      verwijderen! 
 
3.   De huurder is verplicht om overtreding van deze bepalingen te voorkomen. De verhuurder heeft  
      het recht de zaal te ontruimen indien de huurder, na sommering van de beheerster en/of  
      leidinggevende, weigert zijn medewerking te verlenen om herhaling van de overtreding te  
      voorkomen. 
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4.   In geval van ontruiming heeft de huurder geen enkel recht op schadevergoeding. Wel is huurder  
      verplicht de gehele zaalhuur te betalen, De kosten van de eventuele veroorzaakte schade zal in  
      rekening gebracht worden bij de huurder. 
 
5.   De kosten van de door de huurder veroorzaakte schade tijdens verhuur aan interieur/inventaris  
       zullen eveneens in rekening gebracht  worden bij de huurder. 
 
6.   “ ’t Anker”  is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van kleding en andere bezittingen  
       van de huurder. 
 
7.   De zalen dienen uiterlijk om 24.00 uur leeg en schoon achtergelaten te zijn. Op zaterdagen is  
       hiervoor het tijdstip 23.00 uur  
 
8.  Het is de huurder toegestaan om in beperkte mate licht alcoholische dranken (<16%) mee te  
      nemen, één en ander na overleg en afstemming met de beheerster.  Het nuttigen van de licht  
      alcoholische dranken mag alleen binnen de gehuurde zaal plaatsvinden (dus niet in de gang of  
      buiten) 
 
9.  Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 1 week  voor de overeengekomen datum  is  
      huurder 50% van de zaalhuur verschuldigd, overmacht daargelaten. 
 
10.Door het ondertekenen van de huurovereenkomst verplicht de huurder zich de hiervoor  
     genoemde bepalingen na te komen en alle aanwijzingen van de beheerster  in zaken, waarin deze  
     bepalingen niet voorzien, op te volgen. 
 
11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerster . 
 

GANG VAN ZAKEN OP TIJDSTIP VAN VERHUUR 
Belangrijk om te weten 

 Huurder haalt sleutel op 

 Neemt reglement mee, en tekent voor de overeenkomst en reglement 

 Bij eventuele klachten over de (staat van) de zaal neemt de huurder contact op met beheerster   

 Na gebruik zaal wordt de zaal gezogen en in oorspronkelijk staat teruggebracht 

 De gordijnen worden opengedaan en de vitrage netjes gehangen 

 Vaatwasser leegruimen 

 Handdoek & vaatdoek achtergelaten 

 De sleutel wordt teruggebracht samen met de huursom in een envelop 
 
Zaalhuur grote zaal € 100,--. Andere zalen € 70,-- per dag 
 

 
VOOR AKKOORD HUURDER………………………………………… 
 
DATUM…………………………………… 
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VOOR AKKOORD VERHUURDER………………………………..… 
 
DATUM…………………………………… 
 


