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Beleidsvoorwaarden ten behoeve van gebruik De Parel
De Parel is door de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld opgericht, met het doel ruimte te bieden voor
de activiteiten van de tot deze gemeente behorende kerkelijke verenigingen en van het kerkenwerk in de ruimste zin van het
woord.
Voorts om zaalruimte beschikbaar te stellen aan bedrijven, organisaties, verenigingen en personen, die op gepaste wijze
vergaderingen, cursussen en recepties e.d. willen houden.

Degene die de zaalruimte in De Parel huren en/of hiervan gebruik maken dienen daarom te verklaren dat men instemt met de
hierna volgende bepalingen:
“In het gebouw mag niets worden georganiseerd of ondernomen, dat in strijd is met de positief christelijke levensstijl, zoals
deze voor de plaatselijke Hervormde Gemeente normgevend is”.

1.

Derhalve is het niet toegestaan:

a.

Gods naam te misbruiken of grove, onbehoorlijke of kwetsende taal te gebruiken.

b.

Misbruik te maken van alcoholhoudende dranken.*

c.

Zich op andere wijze te misdragen.

2.

In overleg met de beheerder kan worden overeengekomen:

a.

Mogelijkheid tot het meebrengen en bespelen van eigen muziekinstrumenten.

(tegen betaling kan gebruik worden gemaakt van het in de zaal aanwezige orgel of piano)
b.

Het toestaan van optreden van podiumgroepen en/of toonkunstenaars.

3. De beheerder en/of leidinggevende heeft opdracht er op toe te zien, dat bovenstaande bepalingen strikt worden
nageleefd. Deze heeft tevens het recht om alcoholhoudende drank te weigeren aan personen die daarvan misbruik (dreigen) te
maken.*
In ernstige situaties kunnen deze personen uit het gebouw verwijderd worden.
4.

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 beheerder en/of leidinggevende,
weigert zijn medewerking te verlenen om herhaling van de overtreding te voorkomen.
5.

In geval van ontruiming heeft de huurder geen enkel recht op schadevergoeding.

Wel is men verplicht de gehele zaalhuur te betalen, alsmede de consumpties die zijn gebruikt of door de gasten zijn besteld.
De kosten van de eventuele veroorzaakte schade zal in rekening gebracht worden.
6. De kosten van de door de huurder veroorzaakte schade tijdens een receptie en/of vergadering aan interieur/inventaris zal
in rekening gebracht worden.

7. De kosten van de door het personeel van De Parel veroorzaakte schade aan kleding en eigendommen van huurder en/of
gast worden (na melding aan de beheerder en/of leidinggevende) vergoed en verrekend met de uit te brengen factuur.
8. De Parel is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van kleding en andere bezittingen van de huurder, de gasten
of bezoekers van recepties of vergaderingen.
9.

Na 24.00 uur worden geen alcoholhoudende dranken meer geschonken (zaterdag tot 22.30 uur).

10. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 1 maand voor de overeengekomen datum is men de gehele zaalhuur
verschuldigd. Geschiedt de annulering binnen een periode van 1 tot 3 maanden voor die datum dan dient men de helft van de
zaalhuur te betalen.
11. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst verplicht de huurder zich de hiervoor genoemde bepalingen na te
komen en alle aanwijzingen van de beheerder in zaken, waarin deze bepalingen niet voorzien, op te volgen.

*Volgens wettelijke bepalingen mag er geen alcohol geschonken worden aan personen onder de 18 JAAR
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