ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN
BIJ HUUR VAN DE GROTE SINT LAURENSKERK
Over het gebouw
Onderhoud en restauratie van dit historische gebouw
De Grote Sint Laurenskerk is een historisch gebouw, dat stamt uit 1470. Dit betekent dat met enige
regelmaat het gebouw onderhouden, danwel gerestaureerd moet worden. Het exacte tijdstip waarop
een en ander plaatsvindt is niet helemaal te voorzien. Wel proberen we overlast voor de huurder
zoveel mogelijk te beperken. Het kàn dus voorkomen dat u een steiger in het gebouw aantreft.
De kwetsbaarheid van de zerkenvloer
In de Grote Sint Laurenskerk ligt een historische zerkenvloer. Deze zerkenvloer is tijdens de
restauratie zorgvuldig vlak gelegd. De gegevens op deze zerken vertellen ons veel over de
geschiedenis van Alkmaar en de Alkmaarders. Omdat een zerkenvloer kwetsbaar is zijn uitsluitend
transportmiddelen met luchtbanden of gevulkaniseerd rubber toegestaan. Transportmiddelen met
kunststof of metalen wielen worden geweerd. Wilt u kraampjes of standmateriaal neerzetten, dan
mogen de metalen delen geen direct kontakt met de zerkenvloer hebben. U dient de vloer te
beschermen met vilt, rubber of hardboard.
Uitlaatgassen, roken, kook-, bak- en braaddampen
Om de historische schilderijen en objecten te beschermen tegen aanslag mogen er in de Grote Sint
Laurenskerk geen motoren op brandstof draaien, er mag niet gerookt worden (er is een kleine
gedoogzone) en er mag niet in het gebouw gekookt, gebakken of gebraden worden;
bereidingswijzen ‘au bain marie’ of middels magnetron is wel toegestaan.
Warmte en thermiek
Tijdens de restauratie van de Grote Sint Laurenskerk is onder vrijwel de gehele zerkenvloer
vloerverwarming aangebracht. Mede door deze vloerverwarming, en met gebruikmaking van een
infrarood verwarmingssysteem, is gedurende het winterseizoen een redelijke temperatuur in het
gebouw te bereiken. De opstijgende warme lucht zorgt echter wel in dit hoge gebouw voor een
verticale luchtverplaatsing, die als lichte 'tocht' wordt ervaren. Hier is helaas niets aan te doen. Bij
een krachtige buitenwind voelt de temperatuur van de neerwaartse lucht kouder aan.

Over de huur
Wat is een huurperiode?
Een huurperiode is de volledige tijd, die u nodig hebt om in de Grote Sint Laurenskerk uw
activiteit te kunnen houden. Dus inclusief opbouw, de feitelijke activiteit en demontage van een en
ander. Houdt u bij reservering rekening hiermee, zodat u niet in de problemen komt door geen
opbouw- en demontagetijd aan te vragen en de benodigde dagdelen wellicht aan een ander zijn
verhuurd.
Optie en/of boeking
Een aangevraagde optie wordt schriftelijk bevestigd en is vier weken geldig. Na deze vier weken
vervalt de optie automatisch. Een boeking is slechts geldig indien we van u de getekende
huurovereenkomst hebben ontvangen. Het volledige huurbedrag dient voor aanvang van de
huurperiode te zijn voldaan.
Oplevering van het gebouw
De Grote Sint Laurenskerk wordt in principe vrij indeelbaar aan u opgeleverd, waarbij alleen het
historisch meubilair een vaste plaats heeft. Indien u een stoelenopstelling wenst, een podium of
andere zaken, dan dient u dit ruim van tevoren op te geven. Zonder een daartoe strekkende
opdracht gaan we er van uit, dat u voor uw activiteit zelf voor inrichting van de kerkruimte zorgt.
Indien u een arrangement hebt geboekt is de kerkruimte voorzien van een standaard indeling.
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