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> HUISREGELS

Behalve de voorschriften die u in elke gehuurde zaal kunt verwachten, hanteren we
een enkele regels die rekening houden met het speciale karakter van onze gebouwen.
Tenslotte gaat het om onvervangbare monumenten, waaraan kostbare restauraties
zijn verricht.

Huisregels voor de locaties van
Bijzondere Locaties Groningen.
Heeft u vragen over deze huisregels?
Neem contact met ons op:
e-mail: info@blgroningen.nl
of bel: 050 318 14 33.

Bijzondere Locaties Groningen
exploiteert zeven monumenten in en
nabij Groningen. De ruimtes worden
verhuurd als accommodatie voor
diverse evenementen, zoals vergaderingen, diners, huwelijken, concerten,
exposities en lezingen. We zijn een
professionele organisatie, maar met
een zeer maatschappelijk doel: het in
stand houden voor latere generaties
van ons meest geliefde erfgoed.
Onze locaties:
Der Aa-Kerk - Groningen
Remonstrantse kerk - Groningen
Kerk van Leegkerk - Groningen
De Amshoff - Kiel-Windeweer
Raadhuis van Berlage - Usquert
Synagoge - Appingedam
Kerk van Klein Wetsinge - Wetsinge

Bijzondere Locaties Groningen
050 318 14 33
info@blgroningen.nl
www.blgroningen.nl
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Roken

Er mag niet worden gerookt in onze gebouwen.

Opbouw en inrichting

De opbouw en inrichting van de ruimte dient altijd te gebeuren in overleg met de afdeling
verhuur. Laat ons ruim van tevoren weten wat u van plan bent, zodat we kunnen bekijken
of dat kan en u niet tijdens de opbouw voor verrassingen komt te staan.

Geen spijkers, punaises of plakband

Spijkeren en boren en het gebruik van punaises in hout en steen is nooit toegestaan. Het
pleisterwerk, stucwerk, de houtimitaties en waslagen zijn erg kwetsbaar. Er mag hierop
dus ook geen plakband worden aangebracht. Ook nooit iets bevestigen aan de (antieke)
lampen, hekwerken of railings. Overleg met de huismeesters over mogelijke oplossingen.

Voorzichtig met pleisterwerk

Laat nooit zaken tegen pleisterwerk leunen. De muren zijn erg kwetsbaar, het pleisterwerk
brokkelt snel af.

Open vuur

Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Ook chemicaliën en oliën mogen niet
worden gebruikt (geen rookmachines op oliebasis).

Kaarsen

Het gebruik van kaarsen wordt altijd geregeld via de afdeling verhuur. Er is met de
brandweer afgestemd wat wel en niet mag.

Versiering brandwerend

Alle in de kerk gebruikte versiering moet van brandwerend materiaal zijn of brandwerend
gemaakt zijn.

Voorzichtig met de vloeren

Rij niet met steekkarretjes zonder bescherming over de vloeren. Wees zorgvuldig en
voorzichtig met alle vloeren. Beschadigingen komen voor rekening van de huurder.

Zuren

In verband met de bescherming van onze vloeren is het gebruik van zuren (bijvoorbeeld
van citroenen) in de gebouwen niet toegestaan.

Vluchtwegen

Bij de inrichting moet u er rekening mee houden dat alle vluchtwegen vrij moeten blijven.

Verantwoordelijkheid voor derden

Huurders die derden (bijvoorbeeld leveranciers, standhouders) toelaten in de kerk,
dienen ervoor te zorgen dat deze derden op de hoogte zijn van de huisregels. De huurder
is verantwoordelijk wanneer zij deze niet nakomen.
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Materiaal direct meenemen
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De huurder dient direct na afloop van de verhuur al het ingebrachte materiaal mee te
(laten) nemen.

Geen fietsen

Het is huurders of derden niet toegestaan fietsen in de gebouwen te plaatsen.

Niet-gehuurde ruimtes

Het is niet toegestaan zonder overleg met de huismeester niet-gehuurde ruimtes te
betreden, noch anderen toe te laten.

Reclame

Het is niet toegestaan zonder overleg met de huismeester enige vorm van reclame aan
de buitenkant van de kerk aan te brengen.

Verwarming

Gebruik van verwarming in de nevenruimtes alleen na overleg met de huismeester.
De hoofdverwarming wordt uitsluitend bediend door de huismeester.

Dieren

Het meenemen van huisdieren in de gebouwen is niet toegestaan.

Schoonmaak en afvoer afval

De ruimte wordt schoon en opgeruimd ter beschikking gesteld. De huurder dient de
ruimte ook weer in deze staat achter te laten. De huurder dient tijdens activiteiten zelf
zorg te dragen voor het schoonhouden van de ruimte. Bijzondere Locaties Groningen kan
dit, tegen betaling, ook regelen. Het schoonmaken van de toiletten is bij de huurprijs
inbegrepen. Na afloop van activiteiten, bijvoorbeeld een diner, moet er direct worden
schoongemaakt. Zowel de houten als de stenen vloer zijn zeer vetgevoelig. De huurder
dient zelf te zorgen voor afvoer van het afval. Tegen betaling kunnen wij dit voor u doen.
Wij gaan er vanuit dat de gehuurde ruimtes veegschoon worden opgeleverd na een
evenement. Voor schoonmaakwerkzaamheden die wij moeten uitvoeren, hetzij op
verzoek, hetzij omdat de ruimte niet voldoende schoon is achtergelaten, berekenen wij
de onderstaande tarieven. Als wij een professioneel bedrijf moeten inschakelen, wordt
dat met u verrekend op basis van nacalculatie (schoonmaken per man, per uur € 25;
afval afvoeren buiten reguliere tijden, per container volgens gemeentetarief ca. € 25).

Borgstelling en verzekering

Voor feesten en risicovolle partijen wordt per ruimte een borg gevraagd.
Van huurders wordt verwacht dat ze adequaat verzekerd zijn.

Handig om te weten

Het koorhek in de Der Aa-kerk is oud en kwetsbaar. Hieraan mag niets worden
gehangen of bevestigd. Bij de kerk van Leegkerk is het niet toegestaan om fietsen
tegen de graven te plaatsen. In verband met de kwetsbaarheid van de vloer kan er in de
Burgemeesterskamer in het Raadhuis van Berlage niet met hakken worden gelopen.
De gordijnen in de Remonstrantse kerk worden alleen geopend en gesloten door de
aanwezige huismeester.

Vragen?

Heeft u vragen over deze huisregels?
Neem contact met ons op: info@blgroningen.nl of 050 318 14 33

