HUURCONTRACT ORGELBESPELING
De Stichting Oude Groninger Kerken, vertegenwoordigd door: __________________________
lid van de Plaatselijke Commissie te _______________________________________________
verklaart het gebruik van het orgel in de _______________ kerk te ______________________
toegestaan te hebben aan:

Naam : _____________________________________________________________
Adres : _____________________________________________________________
Postcode : _____________________________________________________________
Plaats : _____________________________________________________________
Legitimatie (nummer rijbewijs, paspoort, ID-kaart) : __________________________________
Huurdatum : _________________ Aantal dagdelen: _____________________________
De huur bedraagt € 10,- voor de eerste 3 uur.
Daarna € 5,- per uur.
Het totaalbedrag is € _________________________

ONDERTEKENING
De huurder verklaart de onderstaande huurvoorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen.
_____________________________
plaats
______________________________
datum
______________________________
handtekening huurder
______________________________________
handtekening lid plaatselijke commissie

VOORWAARDEN
1. Het orgel mag alleen door de huurder persoonlijk bespeeld worden. Gebruik door en voor groepen
of voor lesdoeleinden is op basis van dit contract niet toegestaan. Voor dergelijk gebruik heeft de
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) andere contracten. Bij het bureau van de SOGK is daarover
meer informatie verkrijgbaar.
2. De huurder is op eigen risico in de kerk. Neemt de huurder een of meer luisteraars mee, dan is
hij/zij voor hen aansprakelijk.
3. De huurder dient zorgvuldig en voorzichtig met kerk en orgel om te gaan. Hij is aansprakelijk voor
alle schade die tijdens zijn/haar gebruik van het orgel eventueel ontstaat aan instrument en/of kerk,
tenzij hij/zij bewijst dat deze buiten zijn/haar schuld zijn opgetreden.
4. De huurder is verplicht
a. zich vooraf, bij het tekenen van dit contract, te legitimeren
b. de verschuldigde huursom vooraf, bij het tekenen van dit contract, te voldoen
c. de aanwijzingen voor het gebruik van het instrument, verstrekt door de verhuurder en/of aanwezig
bij het orgel, op te volgen

d. door hem/haar geconstateerde gebreken vooraf, dan wel tijdens het gebruik optredende gebreken
meteen te melden aan de plaatselijke commissie
e. het logboek bij het orgel te tekenen (naam en datum) en daarbij de onder d genoemde
opmerkingen te noteren
5. Het is de huurder niet toegestaan
a. het orgel om wat voor reden dan ook te openen
b. geluidsopnames voor ander dan persoonlijk gebruik te maken
c. in de kerk te roken
6. De SOGK behoudt zich het recht voor de huurder de toegang tot het orgel te ontnemen,
bijvoorbeeld als kerk en orgel nodig zijn voor een kerkdienst.
7. Het is de huurder niet toegestaan de verwarming in de kerk aan te zetten.

