
Gebruiksregels huur De Woudkapel: 
Hoofdlijnen en afspraken 
 

1. U gebruikt alleen de door u gehuurde ruimte(s). 
2. U gebruikt de ruimte(s) voor de activiteit(en) die u bij het maken van 

de verhuurafspraak vermeld heeft. 
3. U houdt zich aan de afgesproken tijden; bij overschrijding worden er 

extra kosten berekend. 
4. Bij publiciteit noemt u De Woudkapel alleen als locatie. 
5. Er is een overdekte fietsenstalling beschikbaar. Auto’s dienen buiten 

het terrein geparkeerd te worden. 
 

 
Schoon en netjes 
 

6. U laat de ruimte achter zoals u die aangetroffen heeft. Is de ruimte 
niet schoon, of is er iets kapot geef dat dan door aan de coördinator 
verhuur bij aanvang van de huurperiode. Stofzuigers en 
schoonmaakmiddelen zijn aanwezig. 

7. Alle stoelen en tafels plaatst u na afloop terug in de oorspronkelijke 
opstelling. In iedere zaal is daarvan een foto of tekening aanwezig . 

8. U laat geen etenswaren, lege flessen of andere zaken achter. 
9. U laat de afwasmachine leeg achter. 
10. Als u de ruimte niet goed achterlaat worden € 50,- aan 

schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
 
Annuleren en factureren 
 

11. U ontvangt binnen 14 dagen na de verhuur een factuur, die u 
binnen 14 dagen dient te voldoen. 

12. In het geval de huurder een enkel dagdeel heeft gehuurd 
‘afhankelijk van aantal inschrijving/deelnemers’, dan geldt een vrije 
opzegtermijn van 1 week.  
Heeft  een huurder een serie dagdelen gehuurd, dan geldt een vrije 
opzegtermijn van 2 weken per te annuleren dagdeel.  
In geval van een huwelijk is de annulering vrij van kosten als meer 
dan 6 maanden voor besproken datum wordt geannuleerd. Wordt 
tussen 6 en 3 maanden geannuleerd dan betaalt u 10% van de 
huurprijs. Gebeurt dit binnen 3 maanden voor de besproken datum, 
dan betaalt u 25% van de huurprijs. 

 
Veiligheid 



13. In het gehele gebouw is roken niet toegestaan. 
14. In alle ruimten zijn tenminste twee vluchtwegen, aangegeven 

door vluchtsignalering. De paden naar deze uitgangen moeten altijd 
vrij worden gehouden, dus zet daar geen stoelen of andere obstakels 
neer. De twee deuren bij de (oude) hoofdingang van de kapel moeten 
tijdens gebruik van de kapel van het slot worden afgehaald. Dit doet u 
door de knip bovenin de deur weg te schuiven en het slot met de 
draaiknop te openen. Zo is ten alle tijden een vrije doorgang snel 
mogelijk is. 

15. Een EHBO–koffer bevindt zich bovenop de kast in de 
consistoriekamer. Er staat een opgevouwen brancard links van de 
deuren naar de (oude) hoofdingang van de kapel in de werkkast. Een 
branddeken is aanwezig in de keuken. Brandblussers bevinden zich 
in de keuken, kapel, kleine zaal en grote zaal. De brandslang hangt in 
een kast naast de toiletten.  

16. Het is niet toegestaan de noodverlichting af te dekken. 
17. De in het pand aanwezige kunst mag niet worden verplaatst. 
18. Bij het verlaten van het pand worden alle stekkers van 

waterkokers, koffieapparaten etc. uit het stopcontact gehaald en alle 
binnen- en buitendeuren afgesloten. 

Verwarming, verlichting en wifi 

19. De hoofdschakelaar voor de elektriciteit in de kapel bevindt 
zich in de hal, links naast de deur naar de kapel. De schakelaars voor 
de verschillende lampengroepen bevinden zich in de kapel, naast de 
deur naar de consistoriekamer. Ze werken alleen als de 
hoofdschakelaar aan is (het oranje lichtje brandt). De 
afstandsbediening kan acht lichtgroepen aan- en uitzetten, waarvan 
de eerste zes dimbaar zijn. Groep 7 en 8 bedienen de spots die de 
kansel aanlichten. Deze zijn alleen met de afstandsbediening te 
bedienen. 

Na afloop dient u alle lichten uit te doen, ook op de balkons, met 
uitzondering van één groep in de kapel. Als laatste doet u de 
hoofdschakelaar in de hal uit. 

20. De verwarming in de kapel is op afstand geprogrammeerd en 
kunt u niet zelf bedienen. In de zalen kunt u de temperatuur regelen 
via de thermostaten. Draai niet aan de knoppen van de radiatoren. 
Deze moeten altijd openstaan. Zet na afloop de thermostaat op 15 
graden. 
 



21. Wifi is beschikbaar. De code vindt u aan de binnenkant van de 
deur in de audiokast van   
de zalen. 


