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1. Elke aanvraag om over de Oude Calixtus te Groenlo te beschikken zal gericht worden aan de Oude Calixtus. 

2. Onze Huisregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de Oude Calixtus aangaat. Voor de huisregels 

verwijzen wij u naar de website. 

3. Iedere huurder van de Oude Calixtus heeft kennis genomen van het ontruimingsplan. 

4. De aard en inhoud van de activiteit dient te worden meegedeeld en dient overeen te komen met de 

grondbeginselen van de Oude Calixtus te Groenlo. 

5. Iedere huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan de geldende politiereglementen en aan de geldende 

voorschriften inzake brandveiligheid. 

6. De huurder is steeds verantwoordelijk voor de schade aan het gebouw en de parking en aan het 

materiaal, ontstaan zowel door hemzelf en zijn medewerkers als door de deelnemers van de door hem 

ingerichte activiteit. tegen eigen risico zal de huurder een verzekering afsluiten.  

7. De Oude Calixtus is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Elke huurder staat zelf in voor het afsluiten 

van een verzekering tegen eventuele ongevallen. De huurder staat in voor een verzekering van de gebruikte 

apparatuur of evt. tentoongestelde voorwerpen, met een verzekering die volgende risico’s dekt : brand, diefstal 

of beschadiging. 

8. Er wordt van uit gegaan dat elke ruimte  en het materiaal dat ter beschikking word gesteld, in prima staat 

verkeert bij aanvang van de activiteit. Indien na de activiteit schade wordt vastgesteld, zal de huurder verzocht 

worden te komen overleggen om gezamenlijk de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zal 

de schade door de Oude Calixtus zelf bepaald worden. 

9. De huurovereenkomst geeft recht op: 

• Het gebruik van de beschreven ruimtes en materialen; 

• de verlichting en verwarming van de gebruikte ruimtes. 

10. Het gebruik van de aanwezige geluidsinstallatie is in de huurprijs inbegrepen, andere geluidsinstallaties van 

derden zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. 

11. De huurovereenkomst is pas definitief na wederzijdse ondertekening. Indien de opdrachtbevestiging niet 

binnen 8 dagen na verzending voor akkoord getekend retour is  ontvangen, wordt de huurder geacht deze 

opdrachtbevestiging met de bijlagen geheel te hebben geaccepteerd. 

12. Overmacht: Indien de Oude Calixtus wegens geval van overmacht de voorziene ruimtes op de 

voorziene dag en het uur onmogelijk zou kunnen ter beschikking stellen van de huurder, blijft 

haarverantwoordelijkheid strikt beperkt tot het terugbetalen van de door de gebruiker vooraf betaalde sommen. 

13. De opdracht kan binnen één week na het tekenen van de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Bij 

annulering tot één week voor de huurdatum worden 35%  van de huurprijs en de overige op dat moment 

gemaakte kosten in rekening gebracht.  Wordt de opdracht in de week voor de huurdatum geannuleerd, wordt 

de volledige huurprijs en de overige op dat moment gemaakte kosten in rekening gebracht. 

14. De Oude Calixtus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal dat 

toebehoort aan de huurder. 

15. Ramen, deuren, wanden, vloeren, gordijnen, panelen e.d. mogen niet blijvend beschadigd worden met nagels, 

punaises, inkt, kleefmiddelen, … 

16. De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden. De voorschriften voor de brandveiligheid dienen steeds 

nageleefd te worden. Het gebruik van vuur, rook en ontvlambare materialen, evenals kooktoestellen dient 

vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Oude Calixtus. 

17. Roken is verboden in elke ruimte van het kerkgebouw. 

18. De verhuur- en andere verantwoordelijken van de Oude Calixtus hebben recht op toegang tot alle activiteiten 

van de huurder in het gebouw. 

19. Indien de uitvoering van de activiteit in de kerk niet overeenkomt met de vooraf afgesproken activiteit, kan de 

overeenkomst onmiddellijk verbroken worden door de Oude Calixtus. 

20. Er mogen maximaal 600 personen worden toegelaten in de Oude Calixtus. Voor opstellingsplannen verwijzen 

wij u naar de website. 

21. Behoudens anders afgesproken met de verhuurverantwoordelijke moeten onmiddellijk na de activiteit de 

materialen van de huurder uit het gebouw verwijderd worden. De gehuurde ruimtes worden achtergelaten 

zoals ze vooraf aangetroffen werden: ordelijk en zuiver.  

Voor de schoonmaakkosten wordt een toeslag in rekening gebracht.  In geval van uitzonderlijke, meer dan 

normale vervuiling aan of in het gebouw, heeft de Oude Calixtus het recht, nadat de huurder hiervan op de 

hoogte is gesteld, extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. 

22. Afval wordt gesorteerd in de voorziene afvalbakken. 


