Belangrijke zaken om te weten wanneer u een evenement
organiseert in de Grote Kerk Vlaardingen
Schoonmaak
Wij leveren de Grote Kerk bij de start van uw opbouw schoon op. Indien de zaal door opbouw
werkzaamheden, die in uw regie plaatsvinden, vuil wordt, kunnen wij een service-schoonmaak
aanbieden. Deze schoonmaak zal vlak voor de start van uw evenement plaatsvinden.
Wanneer u geen gebruik maakt van de schoonmaakservice bent u zelf verantwoordelijk voor de
schoonmaak na de opbouw.
Dutymanagement
Voor een goede uitvoering van uw evenement zorgen wij voor een vast aanspreekpunt voor
uw organisatie, onze dutymanager. Hij kent de ‘ins’ en ‘outs’ van de Grote Kerk en kan
u assisteren bij allerhande praktische zaken.
De dutymanager is tijdens eventdagen bereikbaar op de locatie.
Rookmachine
De inzet van een rookmachine, hazer of apparaat met verbrandingsmotor is niet toegestaan.
Kosten ten gevolge van loos alarm, waarbij de oorzaak bij de huurder, leveranciers en/of gasten van
de huurder liggen, zullen aan de huurder doorberekend worden.
Laden/lossen
De laad- en loszone van de Grote Kerk bevindt zich op de Markt, aan de zijkant van de Kerk.
Wanneer de vrachtwagens klaar zijn met laden en lossen, moeten deze weer weg.
Deze kunnen dus niet blijven staan. Op 10 minuten loopafstand zijn verschillende mogelijkheden
voor het parkeren van grote en kleine vrachtauto’s.
Veiligheid
Op basis van de door u geleverde plattegrond en/of indeling van de locate kunnen wij een tekening
op schaal maken laten maken conform de geldende eisen. Aan de hand van deze tekening zal een
maximale capaciteit van het aantal gasten worden bepaald.
Alle door derden meegebrachte stoffen en/of decoratiematerialen dienen te zijn geïmpregneerd.
U moet dit kunnen tonen middels een certificaat afgegeven door een erkend bedrijf. Alle
nooduitgangen dienen bereikbaar te zijn binnen de normen die de Brandweer van onze
Veiligheidsregio stelt. Indien de brandweer op basis van het door u aangeleverde inrichtingsplan
extra veiligheidsmaatregelen van de verhuurder van het pand eist, worden deze aan u doorbelast.
Er kan beveiliging voor uw evenement worden ingehuurd. Als u beveiliging wenst kunt u de prijzen
hiervoor bij ons opvragen. Wij werken uitsluitend met onze huisbeveiliger.
Graag vragen wij uw aandacht voor het vrijhouden van nooddeuren, branddeuren en blusmiddelen.
Rookbeleid
Roken is niet toegestaan in de Grote Kerk. Roken kan voor de kerk op het plein; graag aandacht
voor grote buitenasbakken. Uiteraard kunnen wij deze tegen meerprijs ook voor u verzorgen.
Verwarming
De Grote Kerk is voorzien van vloerverwarming en stralers.
Geluidsbeperking
De Grote Kerk is gelegen als middelpunt op een prachtig historisch plein in het centrum van de
Gemeente Vlaardingen. Hierdoor hebben wij te maken met onze buren. Wij zijn gebonden aan de
door de gemeente opgelegde geluidsbeperkingen. Deze geluidsbeperking is vanaf 23.00 uur circa 85
dB.

Afval en opleveren na afbouw
U dient het afval zelf af te voeren en de vloer veegschoon op te leveren. Meerkosten door het
achterlaten van afval en/of het niet veegschoon opleveren zullen op basis van nacalculatie worden
doorbelast.
Draaiboek
Om uw evenement samen met u tot een succes te maken verzoek wij u uw (productie)draaiboek
uiterlijk 14 dagen voor aanvang van uw evenement naar ons toe te zenden. Onze producent kan dan
tijdig en accuraat uw en onze gegevens verwerken in een intern draaiboek. Met dit draaiboek sturen
wij onze partners en dutymanagers aan.
Monument
De Grote Kerk is een rijksmonument. Daarnaast worden er nog altijd kerkdiensten gehouden.
Wij verzoeken u met gepaste waardigheid en respect om te gaan met onze unieke locatie.
Het bevestigen van materialen met plakband, spijkers, schroeven en dergelijke is niet toegestaan.
Graag adviseren wij u bij het vinden van andere, creatieve oplossingen voor het bevestigen van
materialen. Ook rook en open vuur is niet toegestaan.

