
   

 

Gebruiksvoorwaarden Het Turfschip 
 
1. Aansprakelijkheid 

Het Turfschip is niet aansprakelijk voor (vermissing of beschadiging van) ingebrachte of opgeslagen 

goederen in de ruimste zin des woords van de huurder, diens medewerkers en publiek. Bovendien 

verplicht de huurder zich Het Turfschip te vrijwaren tegen wettelijke aansprakelijkheid, behalve in 

geval van aantoonbare opzet of grove schuld. Indien huurder eigendommen van verhuurder 

beschadigt (behoudens slijtage bij normaal gebruik) is huurder verplicht om de schade te vergoeden. 

 

2. Contactpersoon gebruiker 

Bij gebruik van zaalruimte dient de gebruiker een contactpersoon aan te wijzen die het aanspreekpunt 

is voor overleg met Het Turfschip. In geval van calamiteiten dient de contactpersoon aanwijzingen van 

de dienstdoende zaalbeheerder op te volgen. 

 

3. Huisregels 

 Het Turfschip biedt elke gebruiker ruimte in een optimale conditie. Gebruiker is verplicht na 

afloop van de activiteit de gebruikte ruimte in diezelfde staat achter te laten.  

 Schade aan gebouw of faciliteiten, aangebracht door een huurder, diens medewerkers of 

publiek, komt geheel voor rekening van de gebruiker. Dat geldt ook voor noodzakelijke extra 

schoonmaakkosten. 

 Op wanden, vloer en plafond mag niets worden aangebracht. 

 Alle betrokkenen bij gebruik zijn verplicht zich te houden aan de huis- en gedragsregels van Het 

Turfschip en aan de brandweer- en veiligheidsvoorschriften.  

 Bij publieksactiviteiten zal er vanuit Het Turfschip minimaal 1 bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.  

 

Zonder nadrukkelijke instemming van Het Turfschip is het gebruiker niet toegestaan om: 

    Affiches, reclame, kennisgevingen of aankondigingen in de ruimte of het gebouw aan te 

brengen. 

    Fietsen of andere voertuigen in het gebouw te plaatsen. 

    De zaal of zalen te betreden voor en/of na de overeengekomen gebruiksdatum en/of 

gebruikstijdspanne. 

    Een andere activiteit te ontplooien dan met Het Turfschip is overeengekomen. 

    De indeling en/of inrichting van de gebruikte ruimte te veranderen. 

    Dienstruimten van Het Turfschip te betreden. 

 

4. De gebruiker is verplicht: 

 Ervoor te zorgen dat allen die gedurende de toegewezen gebruikstijd aanwezig zijn in de 

accommodatie de gebruiksvoorwaarden stipt nakomen. 

 Alle gebruikte materialen na gebruik op te ruimen. 

 Defecten en vernielingen te melden bij Het Turfschip.  

 

5. Toezicht door beheer 

Beheer Het Turfschip heeft ten alle tijde toegang tot de gebruikte ruimte(n). 

 

6. Auteursrechten/Buma/Sena 

Gebruiker draagt zal zelf zorg voor afhandeling en betaling van eventuele verschuldigde 

auteursrechten. 

 

In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist de directie van Het 

Turfschip. 


