
Algemene voorwaarden voor het beschikbaar stellen c.q. verhuren van het kerkgebouw van 

de Binnenwaai te Amsterdam  

1. Iedere huurder is aan de huurovereenkomst waarvan deze algemene 
voorwaarden deel van uitmaken gebonden. 
 

2. Voor het gebruik gelden de prijzen zoals genoemd in de prijzentabel in Bijlage 1 
(de prijzen worden per kalenderjaar bepaald). 

 

3. Huurder bevestigt een sleutel te hebben ontvangen en dient voorafgaande aan 
het gebruik met de verhuurder van het kerkgebouw overleg te plegen over de 
gewenste inrichting van het gebouw. Contactpersoon van verhuurder is 
Sebastiaan Kolstee, tel. nr. 020-6681644/06-44442788. Hiernaast dient de 
huurder opgave te doen van de te gebruiken apparatuur en het daarvoor 
benodigde elektrische vermogen. De sleutel mag door huurder niet aan anderen 
worden gegeven. 

 

4. Het huurbedrag is inclusief verwarming, de aanwezige verlichting en gewoon 
gebruik van elektriciteit. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de vaste 
telefoon in de ruimte. Gebruik van de aanwezige geluidsapparatuur alleen na 
toestemming verhuurder. Voor extra gebruik van elektriciteit kan een 
kostentoeslag in rekening worden gebracht. 

 

5. Huurprijs dient binnen 2 weken na datum factuur te worden betaald. Bij 
annulering van de aangegane huurovereenkomst binnen 14 dagen voor het 
ingaan van de huurperiode dient 25% van het overeengekomen huurbedrag te 
worden voldaan. 

 

6. Onderverhuur is niet toegestaan. Iedereen die zich binnen de huurperiode in het 
gebouw bevindt, staat onder verantwoordelijkheid van de huurder, behoudens de 
medewerkers van verhuurder (kernteamleden). 

 

7. Door verhuurder aangewezen functionarissen en/of kernteamleden hebben te 
allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte. Voor gebruik is de huurder de 
verbanddoos, 1stehulpdoos gewezen. 

 

8. Het kerkgebouw wordt telkens na gebruik door huurder weer schoon opgeleverd. 
In de kerk mogen eet- of drinkwaren genuttigd worden. Koken is zonder 
voorafgaande toestemming niet toegestaan. 

 

9. De huurovereenkomst kan door verhuurder en huurder worden opgezegd met 
inachtneming van een termijn van 1 maand. Bij overtreding van de 
huurvoorwaarden (in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden) en bij 
misbruik (ter beoordeling van verhuurder) kan de huurovereenkomst door 
verhuurder mondeling en/of schriftelijk met directe ingang worden opgezegd. 

 

10. Het aanbrengen van aankondigingen aan, op, rondom en in het gebouw dient in 
overleg en met toestemming van de verhuurder/contactpersoon te geschieden. 

 



11. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord. Eventuele voorschriften van 
politie, brandweer of verhuurder dienen in acht genomen te worden. 

 

12. De huurder bevestigt bij ondertekening dat hij/zij over een WA-verzekering 
beschikt en dat de personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder 
binnen het gebouw komen ook WA-verzekerd zijn. Bij lessen zijn dit in ieder geval 
ook de leerlingen en ouders/verzorgers (evt. broers en zusjes etc). 

 

13. Tijdelijk aangebrachte aansluitingen voor elektriciteit en/of geluidsinstallatie 
dienen te worden aangebracht en verwijderd door de huurder. Eventuele kosten 
zijn voor rekening van de huurder. 

 

14. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na 
schriftelijke toestemming van verhuurder. Voor openbare 
voorstellingen/bijeenkomsten wordt vooraf overlegd en toestemming gevraagd. 

 

15. De huurder is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder 
geldinzamelingen, collecten en/of verkoop van welke aard dan ook te doen 
plaatsvinden of reclame-uitingen te doen. 

 

16. Eventuele auteursrechten, BUMA-rechten, STEMRA-rechten, advertentiekosten, 
reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere 
kosten waaronder begrepen brandwacht, en extra personeelskosten komen ten 
laste van de huurder. De huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen 
van eventuele vergunningen en hiervan de verhuurder in kennis te stellen. 

 

17. De huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade toegebracht aan 
gebouwen, inventaris en/of personen door hem of door de door hem tot het 
gebouw toegelaten personen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en 
diefstal of het verlies van eigendommen van de huurder. 

 

18. Huurder is verplicht binnen de afgesproken huurperiode de door hem 
aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen, tenzij anders met de 
verhuurder is afgesproken. 

 

19. De huurder levert het gehuurde aan het eind van de huurperiode schadevrij en 
schoon op, conform de vaste staat van inrichting. Eventuele kosten verbonden 
aan het terugbrengen in de oorspronkelijke staat zijn voor rekening van de 
huurder. 

 

20. Bij geschillen over deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en 
geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.  

Datum: Datum: 
Verhuurder: Huurder: 

 

  



Bijlage 1: Overzicht huurprijzen 2015 voor de Binnenwaai 

Onderdeel Prijs commerciele 
doeleinden 

Prijs niet-commerciele 
doeleinden 

Verhuur gebouw per uur € 25 € 20 

Verhuur gebouw per dagdeel 
(ochtend/middag) 

€ 80 € 65 

Verhuur gebouw per dagdeel 
(avond vanaf 20:00) 

€ 50 € 40 

Verhuur gebouw per dag € 125 € 100 

Verhuur vleugel (piano) per 
verhuurperiode 

€ 25 € 15 

Verhuur keuken per verhuurperiode € 25 € 15 

Koffie/thee per persoon € 1 € 1 

 

Voorwaarden 

- Openingstijden 09:00-23:00 

- Op basis van beschikbaarheid 

- Abonnement/terugkerende verhuurprijzen mogelijk in overleg 

- Geen kinderfeestjes 

- Er zal een borg van 150 euro van toepassing zijn 

- Zie verder de Algemene voorwaarden 

 


