Algemene uitgangspunten voor gebruik en verhuur van de Universel Murad Hassil te Katwijk












De Universel is in de eerste plaats een plek waarin de Soefi boodschap van liefde,
harmonie en schoonheid beleefd en uitgedragen wordt. Het bestuur van de stichting is
eindverantwoordelijk voor de planning.
Midden van het jaar wordt de huur voor het volgende jaar vastgesteld. Dit wordt kenbaar
gemaakt op de site van www.Universel.nl
Tevens wordt gemeld aan de huidige huurders en bij verhuur aan nieuwe huurders dat er
ieder jaar minimaal geïndexeerd volgens de CBS/CPI jaargegevens.
De Universel MH is primair beschikbaar voor gebruik door Soefi’s in de lijn van Hazrat Inayat
Khan. Daarnaast is de Universel ook beschikbaar voor verhuur voor gebruik door derden,
tenzij er aanleiding is te veronderstellen dat de doelstelling van de organisatie of
bijeenkomst strijdig is basiswaarde van de stichting, de goede zeden of het strafrecht. Bij
twijfel wordt de aanvraag ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
Acceptatie van verhuur vindt plaats door agendabeheerder/Wakil in samenspraak met het
bestuur. Het is aan het bestuur voorbehouden om activiteiten te weigeren die zich niet
verhouden met de aard van het gebouw en het bestuur is eindverantwoordelijk voor de
agendering.
Het bestuur van de Universel beheert de verhuuragenda en zal eventuele veranderingen in
de verhuuragenda altijd in goed overleg met de betrokken huurders doen.
Midden van het jaar wordt de huur voor het volgende jaar vastgesteld door het bestuur
van MH. Dit wordt kenbaar gemaakt op de site van de Universel.
Voor verhuurzaken kunt u altijd bellen met de dienstdoende wakil: 06 4265 1155

Praktische punten/verhuur-voorwaarden ten aanzien van de huurder:










De bediening van de elektrische, geluids-, verwarmings- en overige apparatuur van de
Universel uitsluitend voorbehouden aan de verhuurder of door hem daartoe aangewezen
personen. Schade ten gevolge van overtreding van dit verbod moet de huurder vergoeden,
ook al is deze door een bezoeker veroorzaakt.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of verlies
van muziekinstrumenten of andere apparatuur, kleding e.d. welke de huurder of een
bezoeker in de Universel zijn aangebracht.
De huurder huurt de Universel zoals deze is ingericht en brengt hierin geen wezenlijke
wijziging of verandering aan tenzij hiervoor bij het afsluiten van de huurovereenkomst
tussen huurder en verhuurder, afspraken zijn gemaakt.
Huurder mag geen ruimten betreden of faciliteiten gebruiken welke niet uitdrukkelijk
door hem zijn gehuurd. In geen enkele wand mag worden gespijkerd, geboord of wat dies
meer zij! De huurder verplicht zich eventuele toegebrachte schade te vergoeden. Voor
het plaatsen of aanbrengen van bloemversiering moet de huurder hierover vooraf
overleggen met de verhuurder en diens aanwijzingen opvolgen. Na afloop dient de huurder
de bloemversiering te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder.
Huurder mag geen zaken of afval achterlaten, ook geen oud papier. Gebeurt dit toch, dan
wordt dit op kosten (vanaf € 60,-) van de huurder verwijderd en opgeruimd.







De huurder is tegenover de verhuurder ten volle aansprakelijk voor alle schade welke
tijdens de huurperiode – inclusief opbouw/voorbereiding en afbraak/opruimen – wordt
aangericht door hem, zijn gasten en voorts een ieder die door hem tot het gehuurde wordt
toegelaten.
De huurder moet personen die namens de verhuurder met controle belast zijn te allen
tijde toegang verlenen. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor politie-, brandweer
en belastingambtenaren. De door deze personen gegeven voorschriften en aanwijzingen
moeten opgevolgd worden door zowel de huurder als bezoeker
Corona maatregelen: De verhuurder dient zich te houden aan de vigerende corona
richtlijnen van de Rijksoverheid voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten.

11 oktober 2002

