Informatie laden en lossen leveranciers Grote Kerk Alkmaar

De aanrijroute voor leveranciers is via de Bagijnenstraat. Laden en lossen buiten ons eigen
parkeerterrein kan alleen met een parkeerontheffing. De kerk heeft hiervan 10 in eigendom. Deze
kunnen tegen inlevering van identificatiebewijs bij de beheerder worden verkregen.

Laden en lossen bij de hoofdingang is alleen benaderbaar via wandelgebied. Hiervoor heeft de
gemeente een actief beleid. Huurder dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de regels. Voor 11
uur in de morgen is het voetgangersgebied toegankelijk voor leveranciers en kan er gelaat en gelost
worden. Het is een eenrichting straat. Op zaterdag is er op het kerkplein en op de hoek Koorstraat,
Kerkplein en Sint Laurensstraat de weekmarkt van 08:00 tot 17:00 uur. Dan is de hoofdingang niet
bereikbaar per auto. Tijdens het kaasmarktseizoen van april tot eind september is er ook een markt op
de vrijdag.

De huurder dient zicht bewust te zijn van de historische en culturele waarde van het gehuurde en
dient mede om die reden het volgende in acht te nemen:
-

-

-

-

Het is verboden in muren, plafonds, vloeren en (historisch) meubilair te boren, spijkeren of
deze anderszins de belasten/te beschadigen.
Bij het plaatsen van goederen op de historische zerkenvloer dienen ter voorkoming van
beschadiging rubberen of vilten beschermstukken gebruikt te worden.
In het kerkgebouw is uitsluitend rollend transportmateriaal toegestaan, dat voorzien is van
bijvoorbeeld rubberen (lucht)banden ter voorkoming van beschadiging van de historische
zerkenvloer. De kerk beschikt over goed gekeurd rollend materiaal. Om deze redenen is het
verboden goederen over de vloer te verslepen. (Metalen en nylon wielen beschadigen de
bijzondere eeuwenoude grafzerken).
Huurder is gehouden al nodige voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van brand- of
welke andere schade aan het gehuurde dan ook. De Grote Kerk is voorzien van
brandslanghaspels. Deze moeten altijd zichtbaar en bereikbaar zijn. De nooduitgangen
mogen niet geblokkeerd worden en de vluchtpaden moeten vrij blijven. Open vuur is niet
toegestaan.
Objecten zwaarder dan 300 kilogram en/of apparatuur al dan niet (oorspronkelijk) voorzien
van een motor en/of draaiende of zwenkende onderdelen, evenals beeld- en/of
geluidsapparatuur kunnen slechts geplaatst worden in het kerkgebouw na voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de directie van de verhuurder. Aanvragen voor plaatsing dienen
zo volledig mogelijk schriftelijk met opgave van de objecten en/of apparatuur te worden
ingediend.
Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.

Alle reëel door de verhuurder te maken kosten, betrekking hebbend op de verhuur (daarin begrepen
telefoon, krachtstroom, diensten en goederen van derden, BUMA- en STEMRA-rechten, afvoer van
afval, etc.) zullen door de huurder aan de verhuurder worden vergoed.

Ten aanzien van de gewenste binnentemperatuur in het kerkgebouw wordt geen garantie gegeven.
Indien bijverwarming door huurder noodzakelijk wordt geacht kan dit door de verhuurder worden
geregeld tegen vergoeding van de te maken kosten.

