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Zaalhuur Noord-Nederlands Trein &Tram Museum – Algemene Voorwaarden 
Versie 1.0 – maart 2015 

 
1. Deze Algemene Voorwaarden Zaalhuur zijn van toepassing op huurders (hierna “huurder”) en 

gebruikers van de multifunctionele ruimte van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. 
2. Onder de verhuurder wordt verstaan de Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum 

(gevestigd aan de Stationsstraat 5, 9636 BA te Zuidbroek, ingeschreven bij de KvK te Groningen 
onder nummer 58249141). 

3. Deze Algemene Voorwaarden Zaalhuur gelden met ingang van 1 maart 2015 en kunnen op elk 
ogenblik door de verhuurder gewijzigd worden. Door het verschijnen van deze versie van de 
Algemene Voorwaarden Museumbezoek verliezen eventuele vorige versies hun geldigheid. 

4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

5. Voor alle vragen m.b.t. zaalverhuur kunt u zich wenden tot het e-mailadres: 
administratie@nnttm.nl. U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot de verhuurder via het 
postadres (NNTTM, Postbus 5, 9636 ZG te Zuidbroek), onder duidelijke vermelding van uw 
naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mailadres. 

6. Het gehuurde is uitsluitend de multifunctionele ruimte tenzij door de verhuurder bij de 
totstandkoming van de huurovereenkomst een andere als zodanig aangeduide ruimte is 
benoemd. 

7. De tarieven voor het huren van de multifunctionele ruimte zijn vastgesteld op € 35,00 voor één 
dagdeel; € 55,00 voor twee dagdelen en € 75,00 voor drie dagdelen.  

8. De verhuurder heeft het recht bij overmacht in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur 
aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden 
ruimte gelijkwaardig is aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot 
enige schadevergoeding. 

9. De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor 
medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten. 

10. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de 
huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk 
een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel. 

11. Bij annulering later dan 48 uur voor aanvang van de zaalhuur wordt 50% zaalhuur in rekening 
gebracht. 

12. In het kader van ons veiligheidsbeleid is de huurder verplicht ons te informeren over de aard, 
omvang en de inhoud van de activiteiten. 

13. In verband met brandveiligheid mogen er door de huurder geen versieringen worden 
aangebracht. Ook is het gebruik van crêpepapier, confetti en/of rijst in het stationsgebouw niet 
toegestaan. 

14. In verband met brandveiligheid is roken en open vuur in het stationsgebouw ten strengste 
verboden. 

15. Het maximum aantal bezoekers in de gehuurde ruimte mag niet worden overtreden. 
16. Indien een activiteit vergunningsplichtig is, dient de huurder zelf zorg te dragen voor de 

benodigde toestemming. 
17. Voor promotieactiviteiten in het stationsgebouw moet ruim van tevoren toestemming worden 

gevraagd aan de verhuurder. 
18. De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen aan gebouw, inventaris en personen, welke 

door hemzelf of zijn medewerkers en medegebruikers worden toegebracht en is verplicht de 
veroorzaakte kosten te vergoeden. De huurder is daarom verplicht over een verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid te beschikken. 

19. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan eigendommen van de huurder of 
medegebruikers. 

20. De verhuurder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor dronkenschap van de huurder 
en/of zijn medegebruikers. 

21. Alléén personen boven de 18 jaar mogen alcoholische consumpties nuttigen. 
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22. Gebruikers kan de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd indien blijkt dat de bezoeker 
klaarblijkelijk onder de invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee 
gelijkgestelde stoffen verkeert. 

23. Gebruikers kan de verdere toegang tot het museum worden ontzegd indien blijkt dat de bezoeker 
klaarblijkelijk de orde verstoort of klaarblijkelijk de intentie heeft om de orde te verstoren. 

24. Er zal geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn 
25. Het is de huurder niet toegestaan eigen consumpties en/of catering te verzorgen, tenzij vooraf 

anders overeengekomen met de verhuurder. 
26. Het cateringuitgiftepunt sluit te allen tijde om 23.30 uur. 
27. Het is niet toegestaan om glazen en/of flessen met of zonder drank mee te nemen naar buiten de 

multifunctionele ruimte. 
28. De huurder en zijn medegebruikers dienen zich aan de aanwijzingen van het personeel te 

houden. Bediening vindt uitsluitend plaats door een gastheer/vrouw van de verhuurder, tenzij 
anders overeengekomen. 

29. In de multifunctionele ruimte is een audiovisuele installatie aanwezig, waaronder inbegrepen 
faciliteiten als wifi, beamer, microfoon en geluidsinstallatie. Deze faciliteiten kunnen kostenloos 
door de huurder worden gebruikt. Bediening van deze apparatuur is uitsluitend toegestaan door 
medewerkers van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. 

30. Het is de huurder niet toegestaan live muziek ten gehore te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders en 
schriftelijk overeengekomen bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. 

31. Geluidsoverlast voor de directe omgeving is te allen tijde verboden. Voor 09.00 uur en na 23.30 
uur mag de aanwezige geluidsapparatuur niet meer worden gebruikt. 

32. Omwille van de leesbaarheid is in deze tekst steeds ‘hij’ gebruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard 
ook ‘zij’ worden gelezen. 


