
 
 
       

 
 
 

Algemene regels voor verhuur aan en bij gebruik van ruimten in de 
Opstandingskerk, Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 
 
Het beheer van de Opstandingskerk,  is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters  
van de Protestantse Gemeente te Tilburg e.o.  
 
Afspraken betreffende gebruik. 

1. Iedere gebruiker/ huurder is gebonden aan deze algemene regels. 

2. Ieder gebruik van de ruimte(n) dient bekend te zijn bij de beheerder.  

3. Indien er sprake is van (ver)huur dienen de voorwaarden bij huurder en beheerder 

bekend te zijn.  

4. De gebruiker/ huurder ontvangt van de beheerder, ook bij incidenteel gebruik, een 

bevestiging van datgene wat in de gebruiks-/ huurovereenkomst is afgesproken. 

5. Het gebouw is een half uur voor de aanvang van het gebruik c.q. de huur van de 

overeengekomen ruimte(n) toegankelijk. Het is mogelijk om hier in overleg met de 

beheerder van af te wijken. 

6. De ruimten worden met een standaard inrichting beschikbaar gesteld aan de 

huurder. 

7. De gebruiker/huurder is verplicht de ruimte(n) in nette staat en geschikt voor een 

volgend verhuur achter te laten. 

8. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan indien het is 

afgesproken met de beheerder in de gebruiks-/huurovereenkomst. 

9. In het gebouw mogen geen meegebrachte eet- en/of drinkwaren worden gebruikt 

tenzij met de beheerder andere afspraken gemaakt zijn. 

10. Het gebruik van de geluidsapparatuur en de beamer is alleen toegestaan aan 

daarvoor aangewezen/geïnstrueerde personen en dan alleen in overleg met de 

beheerder. 

11. In de winterperiode wordt de verwarming in de zalen geactiveerd door de 

thermostaatkranen op stand 5 te brengen. Bij het verlaten van de ruimten dienen de 

thermostaatkranen op stand 2 te worden terug gezet. 

12. Voor een juiste ventilatie kunnen de openingen in de ramen geopend of gesloten 

worden. Bij het verlaten van de zalen dienen alle raamventilatie-openingen open te 

staan. 

13. In de regenboogzaal is een gekoppeld verwarmings-/ventilatiesysteem aangebracht. 

Dit systeem wordt alleen bediend door daarvoor aangewezen/geïnstrueerde 

personen. 

14. Aan de gebruiker/huurder kan een systeem sleutel uitgereikt worden. ( Zie gebruiks-

/huurovereenkomst en het sleutelplan). De huurder dient zich aan het 

toegangsprotocol te houden. 
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15. De gebruiker/huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan in de 

huurovereenkomst is afgesproken.  

16. Bij het verlaten van de Opstandingskerk dienen de deuren van de ruimten die zijn 

gebruikt en de buitendeur(en) te worden gesloten. 

17. Bij het verlaten van de Opstandingskerk dient alle verlichting te zijn uitgeschakeld. In 

de gele zaal, de hal aan de Cederstraat, in de toiletten, de hal naast keuken, de hal 

van de  hoofdingang, schakelt de verlichting automatisch uit.  

18. De gebruiker/huurder is aansprakelijk voor alle schade, die aan het gebouw of de 

inventaris wordt toegebracht. 

19. Onderverhuur is niet toegestaan. 

20. De vleugel in de Regenboogzaal is eigendom van de Stichting Ekklesia Tilburg. 

Verhuur (= gebruik van de vleugel) geschiedt middels een door de Stichting Ekklesia 

Tilburg opgesteld verhuurdocument. 

Afspraken met betrekking tot Veiligheid. 
21. De gebruiker/huurder dient zich op de hoogte te stellen van het vluchtplan en de 

onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende personen daarover geïnformeerd te 

hebben. In geval van een incident is de verhuurder verantwoordelijk voor de juiste 

alarmopvolging.  

22. De verbanddoos en 2 fleece dekens bevinden zich in de keuken. 
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