Algemene voorwaarden
huurovereenkomst
‘Kapel Dijk en Duin’
Inleiding
Kapel “Dijk en Duin” kan door privépersonen of door vertegenwoordigers van organisaties worden
gehuurd. In deze algemene voorwaarden hebben wij beschreven wat u van ons kunt verwachten
en wat wij van u verwachten.
Integraal onderdeel van deze voorwaarden zijn de onderstaande documenten
 De huisregels die wij hanteren bij het verhuur van de kapel
 Het privacy beleid voor relaties en belangstellenden van Hospice Dignitas

Algemeen
De Kapel is te huur voor maximaal 75 personen. Meer personen is niet toegestaan in verband met
het kunnen waarborgen van de brandveiligheid.
De ruimte
 heeft internet en is aangesloten op een Wifi netwerk
 beschikt over een eigentijdse geluidsinstallatie van prima kwaliteit met 2 headset
microfoons en een draadloze microfoon. Tevens is er een beamer en scherm aanwezig .
Laptop dient u zelf mee te nemen. HDMI-kabel is aanwezig.
 heeft de beschikking over een piano (eigendom van Hospice Dignitas) en in overleg met
ons kunt u daar gebruik van maken.
Het is niet toegestaan zelf koffie en/of thee mee te nemen. Koffie en thee benodigdheden zijn in
de ruimte aanwezig, maar dient zelf gezet te worden.
De Patio (gedeelte naast de kapel) kan erbij gehuurd worden. Alleen de Patio huren is niet
mogelijk.
Huurkosten Kapel
De vastgestelde huurprijs voor 2019 is € 75,- per dagdeel.
De Kapel kan elke dag van de week worden gehuurd en wel op 3 dagdelen. Van 8.00-13.00 uur, van
13.00-18.00 uur, of van 18.00-23.00 uur. Wordt er maar een gedeelte van een dagdeel gebruik
gemaakt van De Kapel, dan wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
Huurkosten Patio
De vastgestelde huurprijs is € 30,- per dagdeel. Alleen in combinatie met de Kapel.
Kosten koffie en thee
Koffie € 6,00 per kan.
Thee € 4,00 per thermoskan
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Werkwijze huren
U kunt contact met ons opnemen om de Kapel te huren. Contactpersoon is Truus Nieuwenhuizen.
U kunt haar mailen op werkdagen truusnieuwenhuizen@hospicedignitas.nl of telefonisch contact
opnemen op dinsdag en vrijdag tussen 9:00 – 17:00 uur.
Optie
Het is mogelijk om een optie te nemen op een dag/dagdeel. Deze optie is 7 dagen geldig.
Indien u niet binnen deze termijn bevestigd of deze optie definitief is , dan vervalt de optie.
Bevestiging
U ontvangt binnen 5 werkdagen na het vaststellen van de dag van reservering een mail met
daarin de huurovereenkomst. Om deze overeenkomst definitief te maken, dient u deze nog te
bevestigen per mail. Dan is de huurovereenkomst een feit.
Annuleren van de huurovereenkomst
Wij hanteren hiervoor de volgende termijnen van afzegging en de eventuele kosten die hiermee
gepaard gaan.
Termijnen
Tot 2 weken van te voren
Vanaf 2 weken tot 3 dagen van te voren
3 dagen tot vastgestelde datum

Kosten
Geen kosten
50% van de huurprijs
De volledige huurprijs

Betaling
Aan het begin van elke maand worden de facturen opgemaakt en per mail naar u verzonden.
Onze betalingstermijn is 30 dagen. Is er niet aan de betalingstermijn voldaan, volgt er een
herinnering. Daarna een aanmaning. Als laatste volgt er een incasso wat uiteraard kosten met zich
meebrengt.
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