Algemene Voorwaarden Verhuur
Boeking
Een boeking komt tot stand wanneer de offerte goedgekeurd is door de hurende partij. De hurende
partij heeft na het ontvangen van de offerte zeven dagen om de offerte per e-mail goed te keuren. De
factuur wordt na afloop per e-mail toegestuurd. Controleer daarom of uw gegevens volledig zijn.
Annulering
Na het tot stand komen van een boeking kan de hurende partij de boeking uitsluitend schriftelijk
annuleren. Bij annulering kunnen alsnog kosten in rekening worden gebracht.
• Bij annulering meer dan 1 week voor de huurdatum wordt er €30 in rekening gebracht.
• Bij annulering tussen 1 week en 2 dagen voor de huurdatum wordt 25% van de huur in
rekening gebracht.
• Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang van de huurdatum wordt 100% van de huur
in rekening gebracht.
Aanvangstijd en eindtijd
Houd er rekening mee dat activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding niet
eerder plaats kunnen vinden dan vanaf het aanvangstijdstip genoemd in de offerte. Afbouw en
opruimen dient plaats te vinden voor eindtijd genoemd in de offerte.
Beheer
Bij aanvang van de boeking zal de beheerder of diens plaatsvervanger aanwezig zijn om de gehuurde
ruimte voor u te openen en eventuele vragen te beantwoorden. Aan het einde van de boeking belt u
de beheerder of diens plaatsvervanger (06-30401719) om de ruimte te controleren en af te sluiten. De
beheerder is niet permanent in het gebouw aanwezig, bij vragen kunt u bellen.
Instructies
• In verband met de brandveiligheid: niet roken in het gebouw en geen kaarsen branden.
• Er worden schoonmaakkosten in rekening gebracht wanneer de gehuurde ruimte buitensporig
bevuild achtergelaten wordt, bijvoorbeeld na gebruik van een partypopper.
• Wanneer er reparatie noodzakelijk is ten gevolge van een actie van de hurende partij, worden
deze kosten in rekening gebracht. Het gebruik van ducttape levert verfschade op, dus we
adviseren om de rol ducttape thuis te laten.
Bereikbaarheid
Als u met de metro komt, stapt u uit bij metrohalte Waterlooplein. U loopt naar de uitgang Nieuwe
Herengracht. Bij de uitgang, in de fietstunnel, slaat u linksaf en loopt u de Nieuwe Herengracht op.
Parkeren kan in parkeergarage Stadhuis-Muziektheater. U neemt afslag S112 richting Centrum. Blijf de
S112 volgen tot het Meester Visserplein. Rechts van u ziet u de Portugese Synagoge, links het Joods
Historisch Museum en recht voor u de Mozes en Aaronkerk. Hier slaat u linksaf. Aan uw rechterhand
ziet u de parkeergarage Stadhuis-Muziektheater.
Let op: het adres van de Zolder van de Van Limmikhof bevindt zich op de Nieuwe Keizersgracht 1A.
Contactgegevens
Marleen Maris (Verhuur)
06-13623429
verhuur@diaconie.org

Harro Staal (beheerder)
06-30401719
beheerder@diaconie.org

