
 

 

Goudkistje XL huurvoorwaarden 
Een groep vrijwilligers en sponsors heeft er tijd, middelen en energie in gestoken om tot 

een mooi resultaat te komen, een mobiel platform voor culturele activiteiten in Gouda. 

Dit platform delen we graag met jullie, maar dan wel graag op zo'n manier dat de 

volgende gebruikers ook een mooi platform hebben. Daarom hebben we een aantal 

voorwaarden opgesteld. 

We stellen Goudkistje XL voor een klein bedrag aan je ter beschikking. Veel goedkoper 

dan bij een commercieel podiumverhuurbedrijf. Consequentie is wel dat we van jullie 

verwachten dat je verantwoordelijk met Goudkistje XL om gaat. We willen na jullie 

activiteit Goudkistje XL compleet, heel en netjes weer van je terug.  

 

Gebruik 

We nemen in principe alleen aanvragen aan voor gebruik in Gouda voor culturele 

doeleinden. 

 

Aanvrager 

Van jou/jullie als aanvrager verwachten we dat je tenminste 18 jaar oud bent en dat je in 

staat bent de verantwoordelijkheid voor Goudkistje XL te dragen. Mocht er schade aan of 

door Goudkistje XL ontstaan dan moet je daar wel voor kunnen opdraaien. Zijn jullie met 

meer, dan kan je verwachten dat we jullie hoofdelijk aansprakelijk stellen bij schade. 

 

Reserveren en aanbetalen 

Om Goudkistje XL te kunnen gebruiken moeten je een reservering maken. Dit kan via 

www.goudkistje.nl. Een reservering is pas geldig als deze door ons is bevestigd. 

Daarnaast moet je de verwachte huur en de borg hebben betaald minimaal 3 dagen 

voordat wij Goudkistje XL bij je brengen. Op het moment dat we dit schrijven, mei 2011, 

is de huur voor een dag(-deel) €100,- en de borg €100,- (incl BTW). Op de website kun je 

de actuele tarieven vinden. Bij de bevestiging zullen we uitleggen hoe je kunt betalen. 

Houd er rekening mee dat een betaling een paar dagen onderweg kan zijn, dus betaal op 

tijd als je Goudkistje XL op tijd wilt hebben. 

 

Vergunning 

Als je Goudkistje XL op een openbare plek gebruikt, heb je een kleine evenementen-

vergunning nodig. Die moet je minimaal 3 weken van tevoren aanvragen bij de 

gemeente. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de juiste 

vergunning. Op de http://www.gouda.nl/digitalebalie/  kan je terecht voor de meeste 

gemeentelijke vergunningen. 

 

Annuleren 

Als je na een reservering besluit dat je er toch geen gebruik van wilt maken, horen we dit 

graag zo snel mogelijk.  Tot 24 uur voor het begin van de afgesproken huur, kun je 

 



 

 

kosteloos annuleren. Bij een annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huur 

brengen we 50% van het huurbedrag in rekening en bij annulering minder dan een uur 

van te voren het hele huurbedrag. 

 

Afleveren 

Een vrijwilliger zal Goudkistje XL bij je brengen op de locatie die je in de aanvraag hebt 

vermeld. Houd er rekening mee dat Goudkistje XL geen terreinwagen is en alleen op de 

verharde weg kan rijden. Verder is Goudkistje XL best groot. Met een breedte van bijna 

twee meter, een hoogte van 3.80 m en een gewicht van ruim 1.000 kilo kan Goudkistje 

XL niet overal komen. Zorg dat je een ruimte vrijhoudt van 6 x 2 meter. Kijk zelf goed na 

of Goudkistje XL kan staan op de plek waar je hem wilt en of het er ook kan komen. Let 

bijvoorbeeld op poortjes en doorgangen, op laaghangende boomtakken, op drempels en 

op andere obstakels. Het zou toch zonde zijn als je pas bij aflevering merkt dat 

Goudkistje XL niet op de door jou gewenste plek kan komen te staan. We doen onze 

uiterste best om op het afgesproken tijdstip bij je te zijn. Helaas hebben we niet alle 

omstandigheden in de hand. Zorg in je planning dan ook voor een beetje ruimte. 

 

Meewerken 

Goudkistje XL is best groot als aanhangwagen. De vrijwilliger zal deze niet alleen voor je 

kunnen inrichten. We verwachten van jou dat je er bij bent om te helpen. Of dat je zorgt 

dat er iemand bij is. Dit helpen kan inhouden dat we je vragen om op Goudkistje XL te 

klimmen om het zeildoek er netjes af te halen. We hebben een ladder. 

 

Checklist 

Bij aflevering van Goudkistje XL nemen we een checklist met je door. Hierop staat 

omschreven waaruit Goudkistje XL bij aflevering bestaat en wat de staat van de diverse 

onderdelen is. Je bent er verantwoordelijk voor om Goudkistje XL terug te geven met 

dezelfde onderdelen en in dezelfde staat als op de checklist. Als je niet zelf degene bent 

die de checklist tekent zijn jullie allebei verantwoordelijk. Denk er ook aan dat we 

Goudkistje XL niet bij je kunnen achterlaten als je niet tekent. 

 

Instructie 

Een vrijwilliger zal je instructie geven over het gebruik van Goudkistje XL. Het is immers 

niet alleen een paar planken op wielen, maar een complex geheel met losse onderdelen 

en apparatuur. Deze instructie is er niet alleen om Goudkistje XL heel te houden, maar 

ook voor de veiligheid van jou en van jouw gasten. Als je Goudkistje XL gebruikt, verplicht 

je je om deze instructie naar beste kunnen op te volgen. De instructie wordt eenmalig 

gegeven. Het is jouw taak om te zorgen dat deze wordt doorgegeven aan iedereen die 

Goudkistje XL gebruikt. Jij bent immers verantwoordelijk. Een samenvatting van de 

instructie hoort bij de inventaris van Goudkistje XL. Heb je vragen over de instructie? Stel 

ze dan. 

 



 

 

Apparatuur 

Goudkistje XL is uitgerust met licht- en geluidsapparatuur. In Nederland regent het nogal 

eens. Dit soort elektrische apparaten kan echt niet tegen water. Als het regent of dreigt 

te gaan regenen mag je de grote witte lamp, het frontlicht, niet gebruiken. De overige 

apparatuur dien je voldoende tegen water te beschermen (dek de boxen af met plastic 

zakken) en desnoods binnen te bewaren tot het weer droog is De twee gekleurde lampen 

in Goudkistje XL mag je laten hangen. Die zijn immers vastgeschroefd.  

Als je niet bij Goudkistje XL bent moet je er wel voor zorgen dat de apparatuur niet 

gestolen kan worden. Bij meerdaagse verhuur vragen we je om 's nachts de apparatuur 

binnen te bewaren. 

 

Ophalen 

Bij het ophalen neemt een vrijwilliger de checklist weer met je door. Samen met de 

vrijwilliger maak je Goudkistje XL weer rijklaar. Net als bij het afleveren hebben we hier 

dus je hulp nodig. 

 

Schade 

Zoals eerder gezegd, schade zit in een klein hoekje en we kunnen de huurprijs alleen zo 

laag houden doordat we jou de verantwoordelijkheid geven voor Goudkistje XL. Als aan 

of door Goudkistje XL schade ontstaat zullen we die op jou verhalen. Dat doen we zelf of 

we laten iemand dat voor ons doen. De kosten van dit verhaal zijn ook voor jouw 

rekening. Of je nu degene bent die Goudkistje XL heeft aangevraagd of degene die 

getekend heeft voor ontvangst, je bent verantwoordelijk voor het hele Goudkistje XL. 

 

Borg 

We hopen allemaal dat Goudkistje XL heel terugkomt na jouw geslaagde evenement. In 

dat geval storten we de borg weer terug op je rekening. We doen ons best om je direct 

terug te betalen. Wij zijn vrijwilligers. Neem het ons alsjeblieft niet kwalijk als dat even 

duurt. We beloven wel binnen 4 weken terug te storten. 

 

Zelf verplaatsen 

Het zou kunnen dat je voor jouw evenement Goudkistje XL op meer dan één plaats wilt 

gebruiken. Zelf Goudkistje XL verplaatsen mag alleen als je daar van ons toestemming 

voor hebt gekregen, schriftelijk of per e-mail. Als het een klein stukje over vlak terrein is 

kan dat vaak met de hand. Goudkistje XL is zwaar. Zorg ervoor dat je met voldoende 

sterke mensen bent. Als je Goudkistje XL met een auto verplaatst dien je er voor te 

zorgen dat de auto voldoende groot is om de aanhanger te trekken, dat de chauffeur 

over een rijbewijs met "E" beschikt en dat het trekkende voertuig WA verzekerd is 

inclusief aanhangers. 
 

 

 


