
 
 

Stichting Het Klokhuis 1 Algemene Voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN per 1-1-2009 
voor het gebruik van voorzieningen in de accommodatie van 

STICHTING HET KLOKHUIS 
 

 
1. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van deze 

algemene voorwaarden en tijdige betaling van de gebruiksvergoeding. 
2. De stichting HET KLOKHUIS kan bij niet-nakoming van de algemene 

voorwaarden het gebruik onmiddellijk doen beëindigen; in dit geval heeft de 
gebruiker geen enkele aanspraak op restitutie of schadevergoeding. 

3. De gebruiker heeft het recht om – met inachtneming van één maand opzegtermijn 
de overeenkomst te beëindigen; alleen in bijzondere gevallen zal eventueel te 
veel betaalde gebruiksvergoeding worden gerestitueerd; de gebruiker is verplicht 
om de gebruiksvergoeding te betalen tot het einde van het lopende contract. 

4. De stichting HET KLOKHUIS is ten alle tijden bevoegd om - met inachtneming 
van een opzegtermijn van één maand - het gebruik te doen beëindigen waarbij de 
dan teveel betaalde gebruiksvergoeding gerestitueerd wordt. Schadevergoeding 
(waaronder gevolgschade) wordt echter niet verleend. 

5. De gebruiker mag slechts gebruik maken van de in de gebruiksovereenkomst met 
name genoemde ruimte(n) gedurende de overeengekomen tijden en uitsluitend 
voor het aangegeven doel en met maximaal het aantal personen dat toegestaan 
is voor de ruimte. 

6. Wijzigingen in de ter beschikking gestelde ruimten dienen vooraf schriftelijk te 
worden aangevraagd. 

7. De beschikbaarheidstelling geschiedt onder het voorbehoud dat, ten behoeve van 
aanvragen voor ruimten waarin onzerzijds niet anders kan worden voorzien, 
wijziging van de ruimte kan plaatsvinden in overleg met de gebruiker.  

8. Het weder – en/ of onderverhuren alsmede het voor medegebruik beschikbaar 
stellen aan derden van de ruimten is niet toegestaan. 

9. Toegang tot de accommodatie en in de gebruiksovereenkomst omschreven 
ruimten wordt slechts verleend door de beheerder van de accommodatie of diens 
plaatsvervangers. 

10. De gebruiker zal steeds na gebruik de ruimten schoon en in goede orde 
achterlaten, zodat de volgende gebruikers direct met hun activiteiten kunnen 
aanvangen. 

11. Door de beheerder of diens plaatsvervanger gegeven aanwijzingen in het belang 
van de goede gang van zaken en / of (brand)veiligheid in en om de 
accommodatie dienen terstond te worden opgevolgd. 

12. De goede orde in en om de accommodatie mag op generlei wijze verstoord 
worden. 

13. Het gebruik van geluidsproducerende apparatuur dient zodanig te zijn, dat 
niemand hierdoor overlast wordt bezorgd. 

14. Het is niet toegestaan zelf consumpties te bereiden of mede te nemen zonder 
schriftelijke toestemming. Alcoholhoudende dranken mogen niet worden 
genuttigd, tenzij een vergunning beschikbaar is. 
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15. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schaden, hoe ook genaamd en hoe ook 
veroorzaakt, direct of indirect in verband met het gebruik toegebracht aan de 
accommodatie en/of de zich daarin bevindende inventaris. Schade zal onverwijld 
op de gebruiker worden verhaald. 

16. De stichting HET KLOKHUIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, 
vermissing of beschadiging van eigendommen van gebruikers en hun cliënten/ 
bezoekers alsmede voor ongevallen. Niets mag in de accommodatie worden 
achtergelaten zonder toestemming van de beheerder of diens vervangers. 

17. De gebruiksvergoeding zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast, waarvan 
gebruiker schriftelijk in kennis wordt gesteld. 

18. De gebruiker en hun cliënten/ bezoekers mogen alleen buiten de accommodatie 
(in de tuin of op straat) roken. 

19. De gebruiker dient zelf te zorgen voor het afsluiten van een W.A. en/ of een 
ongevallen verzekering t.b.v. cliënten/ bezoekers 

20. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een 
brand/diefstalverzekering voor goederen die eigendom zijn van de gebruiker. 

21. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schaden voortvloeiend uit het verlies van 
sleutels en/of het veroorzaken van een valse alarmmelding. Alle kosten hieruit 
voortvloeiend zullen terstond aan de gebruiker worden doorberekend. 

22. Het bestuur van de STICHTING HET KLOKHUIS kan op elk moment de 
algemene voorwaarden wijzigen indien het bestuur dat noodzakelijk vindt, doch 
zal dat bij voorkeur niet doen dan bij het begin van een nieuw jaar. 

 
 
Den Haag, 
Het bestuur van Stichting Het Klokhuis 
 


