Huurvoorwaarden en huisregels
voor het Witte Kerkje in Holysloot
Vastgesteld op juli 2020

Geachte huurder,
Van harte welkom in één van de oudste monumenten in Amsterdam Noord.
Het Kerkje wordt beheerd door de Stichting Witte Kerk Holysloot, die zich ten doel
stelt de kerk goed te onderhouden, zodat ook volgende generaties van het prachtige
gebouw kunnen genieten.
Door ondertekening van dit document bevestigt u kennis te hebben genomen van en
akkoord bent met onze huurvoorwaarden en huisregels.
Huurvoorwaarden:
• De verhuur van de Kerk vindt alleen plaats voor activiteiten die passend zijn in
de entourage van de Kerk en haar omgeving. E.e.a. ter beoordeling van de
verhuurder.
• Huurder is zich ervan bewust dat de Kerk onderdeel is van het kleinschalige
dorp en de landelijk gelegen omgeving. Geluids- en parkeeroverlast dienen tot
een minimum te worden beperkt.
• In verband met het zeer beperkte aantal parkeerplekken in Holysloot zal
huurder voor vervoer van gasten naar en van Holysloot zorgdragen. Te
denken valt b.v. aan gezamenlijk vervoer d.m.v. een pendeldienst, bussen en
eventueel carpoolen. Ten noorden van Durgerdam, dichtbij de ringweg,
bevindt zich een ruime openbare parkeerplaats.
• De Kerk biedt ruimte aan maximaal 75 zitplaatsen.
• De kansel en de ruimte op de vloer van het orgel mogen niet worden
betreden. Alle aan de Kerk gelieerde attributen mogen niet worden verplaatst
zonder voorafgaande toestemming van een vertegenwoordiger van de
verhuurder.
• Gebruik van het orgel is alleen toegestaan na overleg en door een door de
verhuurder geautoriseerde organist.
• Op deze overeenkomst zijn de door de overheid opgelegde coronavoorschriften van toepassing. Als huurder bent u aansprakelijk voor de
naleving van deze voorschriften.
• De overeengekomen huur dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan uw
activiteit te zijn overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur.
Om u een optimaal verblijf te kunnen bieden, hebben wij enige bindende huisregels
opgesteld.
•
•

Wij verwachten dat u met respect met het gebouw en de omgeving zult
omgaan.
Er mag niets aan wanden, deuren, of het antieke meubilair worden bevestigd.
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Het is niet toegestaan spijkers, schroeven, of ander materiaal ergens te
bevestigen.
Het gebruik van confettikanonnen en rookmachines is niet toegestaan.
Evenmin is het toegestaan in en buiten de kerk met rijst, confetti e.d. te
strooien.
Afteken van vuurwerk is niet toegestaan.
Vuurpotten zijn toegestaan onder de voorwaarde dat zij ten minste 1,5 m.
buiten de gevel, op een verharde ondergrond staan en voorzien zijn van een
aslade.
Houdt u er rekening mee dat de kerk midden in de bebouwing staat. Veel
geluid leidt, met name ’s avonds, tot overlast. Dat betekent dat het geluid van
binnen niet tot buiten de kerk mag doordringen. Dat betekent ook dat de
kerkdeur zoveel mogelijk gesloten blijft.
Bij het in- en uitgaan van de kerk dient gepaste stilte te worden betracht.
Het is niet toegestaan om de begraafplaats te betrekken bij de activiteit anders
dan voor een begrafenisplechtigheid of aanverwante gebeurtenis.
Het fietspad naar/van Holysloot dient altijd vrij te blijven voor fietsers en
voetgangers.
Uw gasten worden geacht hun auto te parkeren op het parkeerterrein aan het
begin van het dorp en de daarvoor expliciet door de verhuurder aangegeven
ruimte. E.e.a. met inachtneming van voorgaande opmerking over gezamenlijk
vervoer.
Schade, of de dreiging daarvan, die ontstaan is tijdens de verhuurperiode,
moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de beheerder van de kerk.
De kerk dient schoon en opgeruimd te worden achtergelaten. Het
aangevoerde materiaal dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
Afval moet meteen worden verwijderd en afgevoerd uit Holysloot.
In de kerk is een ontruimingsplan aanwezig. U wordt geacht daar kennis van
te nemen.

Indien er discussie ontstaat over bovenstaande regels, moet u zich realiseren dat de
Stichting de Witte Kerk, of zijn vertegenwoordiger ter plaatse, het uiteindelijke
eindoordeel heeft.
Wij hopen dat het verblijf in de Witte Kerk aan uw verwachtingen voldoet.
Datum activiteit:
Namens Stichting Witte Kerk

Namens de huurder

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:
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