
Huren van ruimte in Bibliotheek Heiloo 
 
Bibliotheek Heiloo is een centrum van informatie, kennis en cultuur. Een culturele 
ontmoetingsplaats, waar allerlei activiteiten plaatsvinden zoals voorstellingen, 
lezingen, cursussen en tentoonstellingen.  
 
Voor het huren van een ruimte gelden de volgende voorwaarden: 
 
1. Bibliotheek Heiloo verhuurt de ontvangstruimte of de vergaderruimte ten 

behoeve van cursussen, vergaderingen en bijeenkomsten met sociale, 
educatieve, informatieve en culturele doeleinden in de sfeer van de 
bibliotheek. 
De verhuur van de ruimten is éénmalig of heeft een tijdelijk karakter. 

 
2. De ruimten worden ter beschikking gesteld tegen een kostendekkende 

vergoeding. Aanvullende faciliteiten of ondersteuning zoals bij commercieel 
zalenverhuur gebruikelijk mogen niet worden verwacht. 

 
3. De huurder heeft de ruimte(n) en faciliteiten ter beschikking die zijn genoemd 

in de huurovereenkomst, tijdens de afgesproken tijden. 
 
4. De huurder krijgt een opgeruimde en schone ruimte ter beschikking en wordt 

geacht deze ook weer schoon en opgeruimd achter te laten. Roken is in het 
hele gebouw niet toegestaan. 

 
5.  Er wordt van de huurder en zijn gasten de nodige zorgvuldigheid verwacht bij 

het gebruik van meubilair of ander toebehoren van de bibliotheek. De huurder 
is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. 
Huurder en verhuurder controleren vooraf de ruimte. 

 
6. De huurder en zijn gasten worden geacht zich netjes te gedragen en geen 

overlast te veroorzaken voor andere bezoekers van het pand of 
buurtbewoners. Aanwijzingen van het personeel moeten worden opgevolgd.  

 
7. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven 

of onder te verhuren.  
 
8.  Aanmelding gebeurt schriftelijk: via de site, per mail of brief. Er kan om 

aanvullende gegevens worden gevraagd. Een antwoord volgt binnen 1 week. 
De huurder ontvangt na afloop van de activiteit de rekening. 

 
9. Annuleringen of wijzigingen kunnen tot een maand voor de reserveringsdatum 

kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij annuleringen binnen 1 maand 
worden de administratiekosten € 10,00 in rekening gebracht 

 
10. Deze huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst. 
 
 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Anne-Marie Jansen, tel 072-5330670 


