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Gebruiksregels Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) 20 april 2020 

1. Deze Gebruiksregels zijn van toepassing op de huur en het gebruik in welke zin dan ook van de Grote Kerk aan de 
Markt 1 te Wageningen met als verhuurder de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW).  

2. Huurder staat er voor in dat een ieder die via Huurder toegang tot de Grote Kerk heeft gekregen deze Gebruiksregels 
respecteert en nakomt. 

Inrichting 
3. Huurder zal zich te allen tijde er rekenschap van geven dat zijn handelingen en gedragingen in de Grote Kerk, of 

gedeelten daarvan, en dat van zijn personeel, toeleveranciers en derden die door of namens Huurder zijn toegelaten, 
in overeenstemming zullen zijn met de waardigheid van het kerkgebouw.  Zie artikel 6 Algemene voorwaarden. 

4. Uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de Huurperiode of op een door SGKW te bepalen termijn dan wel moment 
overleggen Huurder en SGKW over de gewenste inrichting, voorzieningen, diensten, aantal bezoekers en de 
noodzakelijkheid van een mogelijk draaiboek over het beoogde gebruik.  

5. Huurder geeft zich er rekenschap van dat op last van de brandweer zich niet meer dan 648 personen tegelijkertijd in 
de Grote Kerk mogen bevinden en dat alle deuren als nooduitgang vrijgehouden dienen te worden. Bij de inrichting 
en gebruik van de Grote Kerk zal Huurder de voorschriften van de brandweer naleven en bestaat de mogelijkheid dat 
er minder personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn.  

Gebruik 
6. De huurder zal zich onderwerpen aan alle maatregelen welke de SGKW redelijkerwijs nodig acht voor een goed 

verloop van de uitvoering of bijeenkomst, waarop de overeenkomst betrekking heeft en alle aanwijzingen van 
medewerkers van de SGKW nauwgezet opvolgen. 

7. Uitsluitend het personeel van de SGKW of door SGKW geïnstrueerde derden zijn gerechtigd tot de bediening van de 
technische apparatuur van de Grote Kerk.  

8. Het is niet toegestaan in de Grote Kerk te roken. 
9. Het is Huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de SGKW:  

a. Gebruik te maken van het orgel, het orgelbalkon, het koororgel, piano, de preekstoel, de noodpreekstoel, de 
toren. 

b. Veranderingen aan de Grote Kerk aan te brengen.  
c. Te spijkeren en/of te schroeven in muren, pilaren, vloeren, ornamenten, stoelen, vitrinekasten e.d., noch die te 

beplakken, te beschilderen, te bevlekken en/of te beschadigen. Het is Huurder wel toegestaan 
elektriciteitskabels op de vloer vast te plakken met linnen tape, mits zoveel mogelijk buiten het loopgedeelte.  

d. Voorwerpen en/of aan te brengen op, rondom en in de Grote Kerk of op en in de Toren. De toren is eigendom 
van de Gemeente Wageningen.  

e. De zaken, waaronder de inventaris van de Grote Kerk voor doeleinden te gebruiken waarvoor deze niet zijn 
bedoeld.  

f. Vloeistoffen of gassen met het gebouw de Grote Kerk en/of de inventaris in aanraking te laten komen.  
g. Gasflessen te gebruiken in de Grote Kerk, met inbegrip van de keuken en Toren. Gasflessen buiten het gebouw 

de Grote Kerk te plaatsen en te verbinden met leidingen die naar binnen leiden is eveneens niet toegestaan. In 
de keuken dient uitsluitend apparatuur te worden gebruikt op elektriciteit.  

h. In de kerk te koken, te bakken of te frituren, wel is na toestemming toegestaan om in de keuken voedsel te 
bereiden ten behoeve van cateringservice. 

i. In de Grote Kerk is open vuur verboden. 
j. Brandende kaarsen te plaatsen. 
k. Brandbare materialen in de Grote Kerk te plaatsen, welke niet met goedgekeurde brandvertragende middelen 

zijn geïmpregneerd. Het impregneren dient buiten de Grote Kerk plaats te vinden.  
10. Bij het plaatsen van zware voorwerpen, apparatuur en/of goederen op de vloer dienen ter voorkoming van 

beschadiging van deze vloer (rubberen of vilten) beschermstukken gebruikt te worden. 
11. In het kerkgebouw is uitsluitend rollend transportmaterieel toegestaan, dat voorzien is van bijvoorbeeld rubberen 

(lucht)banden. Om deze redenen is het verboden goederen over de vloer te verslepen. 
12. Huurder zal als ‘goede huisvader’ om gaan met de inventaris, incl. (schoon) terugplaatsen en bij schade en/of breuk 

dit bij oplevering melden. Schade en breuk komen voor rekening van de Huurder. 

Overlast 
13. Huurder staat er voor in dat het gebruik door Huurder van de Grote Kerk, of een gedeelte daarvan, geen overlast 

veroorzaakt voor derden.  

Oplevering  
14. Huurder zal na afloop van de Huurperiode de Grote Kerk in de oorspronkelijke staat opleveren.  
15. Na afloop van de Huurperiode dient Huurder de Grote Kerk, of dat gedeelte daarvan dat Huurder onder de 

Overeenkomst in gebruik heeft gekregen, bezemschoon op te leveren.  
16. Grofvuil dient Huurder voor eigen rekening en risico te verwijderen.  


