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1.Inleiding
Als bestuur van Stichting de Mèrthal informeren wij u, als huurder over alle relevante zaken
waarmee u van doen hebt als u de Mèrthal huurt. Wij verwachten van u dat u alle richtlijnen en
voorwaarden volgt. Als u de genoemde voorschriften naleeft, kunt u rekenen op een
probleemloos en veilig evenement.
Wij wensen u veel succes en plezier met uw evenement!
Het bestuur van de Stichting de Mèrthal.
Calamiteiten
Beheerder

Ger van de Klashorst 077-3982013 of 06-13112726
Toine Kneepkens
077-3983255
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2.Indeling van de Mèrthal

Het gebouw bestaat uit verschillende ruimtes waarover de huurder kan beschikken:
00.1

Activiteitenruimte (hal)
Vloeroppervlak
Hoogte lage gedeelte
Hoogte hoge gedeelte
Hoogte grote toegangsdeur
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20,00 bij 50,00 meter
6,00 meter
7,60 meter
4,15 meter

Breedte grote toegangsdeur
Hoogte dubbele toegangsdeuren entrees
Dubbele toegangsdeuren entrees

4,00 meter
2,10 meter hoog
1,80 meter breed

De zolder boven de activiteitenruimte mag alleen gebruikt worden met toestemming van de
beheerder en is voor eigen risico. Indien men de zolderruimte betreedt dienen alle
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. Langs de loopplank op de
zolderruimte is een reling aangebracht voor de veiligheid. De zolder is voorzien van
isolatie en folie, welke teruggelegd dient te worden na gebruik.
0.10 Ruimte organisatie
Te gebruiken voor diverse doeleinden. In deze ruimte is een toilet beschikbaar voor de gebruikers
van de organisatielokalen en de regieruimte.
0.11 Ruimte organisatie
Te gebruiken voor diverse doeleinden.
0.12 Regieruimte
De regieruimte is voorzien van een CAI-aansluiting en aansluitpunten voor 2 beamers in de
activiteitenruimte nabij de entrees 016 en 025.
0.21 Artiestenruimte
Te gebruiken voor diverse doeleinden.
0.22 Artiestenruimte
Te gebruiken voor diverse doeleinden.
0.23 Kleedruimte
Deze ruimte wordt meestal gebruikt als kleedkamer. Er is een toilet en douche aanwezig.
0.16 Entree
0.25 Entree
0.24 Dames toilet
0.17 Heren toilet
0.14 Dames toilet
0.07 Heren toilet
Vanuit de activiteitenruimte zijn 4 toiletgroepen bereikbaar, 2 dames- en 2 herentoiletgroepen.
Deze zijn voorzien van grote toiletrolhouders. De papierrollen zijn verkrijgbaar bij de
beheerder. Er zijn kleine bakjes geplaatst op de toiletten. Het ledigen hiervan behoort tot
de taak van de huurder evenals het voorzien van plastic zakjes.
Elke toiletgroep is voorzien van een handendroger.
0.19 Invalidentoilet
Geadviseerd wordt om dit toilet gesloten te houden om vernielingen en misbruik te voorkomen.
Op verzoek van een minder valide gebruiker kan de huurder deze openen. In deze ruimte
bevindt zich een alarmschakeling, waarvan de signalering zichtbaar is in de kantine op
het bedieningspaneel.
0.08 EHBO-ruimte
Deze ruimte is permanent ingericht als EHBO-ruimte. Het portaal 0.09 dient daarom altijd vrij te
zijn van obstakels. De binnen- en buitendeur van 0.09 moeten altijd vrij toegankelijk zijn
voor de hulpdiensten. Vanuit de activiteitenruimte 0.01 is de EHBO-ruimte duidelijk
aangegeven middels borden en verlichting.
0.02 Kantine
De kantine heeft een vloeroppervlak van 10 x 5 meter en is voorzien van tafels met stoelen die
plaats bieden aan ongeveer 22 personen. Er is een kleine bar in deze ruimte, echter
zonder voorzieningen zoals een tapinstallatie.
De zolderruimte boven de kantine mag alleen betreden worden met toestemming van de
beheerder en is voor eigen risico van de huurder.
Bij de kantine is een dames- en een herentoilet.
0.03 De keuken
Deze is voorzien van rvs-meubilair te weten: een 300 liter koelkast, een snelle vaatwasser, een
spoelmengkraan met warm en koud water en een afzuigkap.
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Het gebruik van verdere apparatuur zoals een frituurbak en kookplaat is alleen toegestaan indien
dit elektrische apparaten betreffen.

3. Het terrein rondom de Mèrthal
Geen obstakels
De geasfalteerde strook aan de achterzijde dient altijd vrij te blijven zodat bij noodgevallen de
EHBO-ruimte 0.09 altijd bereikbaar is voor hulpdiensten.
Parkeren
Aan de Kranestraat mag alleen geparkeerd worden op de 25 aangegeven parkeerplaatsen. De
huurder dient zelf te zorgen voor eventuele fietsenstallingen.
De toegang naar de grote laad- en losdeur, tevens nooduitgang, dient vrij te blijven van elk
obstakel.
Het plaatsen van een tent
Dit behoort tot de mogelijkheden, maar is altijd in overleg met de beheerder en binnen de
regelgeving. Zonder toestemming mag aan de kantinezijde niets geplaatst worden. Aan de
voorzijde van de hal mag alleen een garderobetent en/of garderobekluisjes worden geplaatst
binnen de regelgeving.
Commerciële activiteiten rondom de Mèrthal
Activiteiten rondom de Mèrthal van commerciële aard zoals het plaatsen van kraampjes en
stands is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan.
Afsluiten Gasthuisstraat
In overleg met de verhuurder kan de Gasthuisstraat worden afgesloten voor het verkeer. Hiervoor
dienen verkeersmaatregelen te worden genomen. De wegafzettingen en borden zijn verkrijgbaar
bij de beheerder.
Opslagruimte buiten
Deze ruimte kan in overleg met de beheerder gebruikt worden als opslagruimte.

4.Installaties; elektra, water en verwarming
Elektra aansluitingen
Aan alle zijden van de hal is een railsysteem aangebracht waarin op willekeurige plaatsen een
aansluitpunt kan worden ingezet. Let op, dit railsysteem kan maximaal worden belast met 3 x 125
ampère.
Er zijn diverse aansluitkasten beschikbaar:
- 1 aansluitkast 3 x 125 ampère + 0 en aarde, met CEE-form contactdoos
- 3 aansluitkasten 3 x 63 ampère + 0 en aarde, met CEE-form contactdoos
- 2 aansluitkasten 3 x 32 ampère + 0 en aarde, met CEE-form contactdoos
- 1 onderverdeelkast aan te sluiten op een van de aansluitkasten van 3 x 63 ampère
De overige wandcontactdozen, verlichting en installaties van de activiteitenruimte zijn
rechtstreeks aangesloten op de hoofdverdeler en onderverdelers.
- De hoofdverdeler is bereikbaar in ruimte 0.13 (berging )
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-

De onderverdeler 1 is bereikbaar in ruimte 0.05 (techniek ruimte)
De onderverdeler 2 is bereikbaar in ruimte 0.20 (kantoor beheerder).
Toegang tot deze ruimten steeds in overleg met de beheerder.

Aan alle zijden van de hal zijn WCD’s (wandcontactdozen) beschikbaar voor het aansluiten van
bijvoorbeeld tapinstallaties of andere zaken.
Aan de bovenzijde van de spanten en midden boven in de activiteitenruimte zijn WCD’s
beschikbaar voor het aansluiten van bijvoorbeeld verlichting of andere attributen. Deze
aansluitpunten zijn schakelbaar op het bedieningspaneel in de kantine.
Aan de voorzijde van het gebouw (buiten) is een aansluiting beschikbaar van 3 x 32 ampère + 0
en aarde, en een WCD 220 volt 16 ampère. Deze aansluitingen kunnen apart worden
ingeschakeld vanuit de onderverdeler 2 (ruimte 0.20).
Aan de achterzijde van het gebouw (buiten) is een aansluiting beschikbaar van 3 x 32 ampère
+ 0 en aarde, en een WCD 220 volt 16 ampère. Deze aansluitingen kunnen apart worden
ingeschakeld vanuit de hoofdverdeler (ruimte 0.13).
Aan de zijde van de parkeerplaats (Kranestraat) is een aansluiting beschikbaar van 3 x 63
ampère + 0 en aarde. Deze aansluiting kan apart worden ingeschakeld vanuit de hoofdverdeler
(ruimte 013).
Inzetten van een aggregaat
Bij uitzondering en alleen in overleg met de beheerder mag een aggregaat worden ingezet.
Het aggregaat moet voldoen aan het type “fluisteraggregaat” in verband met eventuele overlast
voor omwonenden. De plaats waar het aggregaat wordt opgesteld dient eveneens in overleg met
de beheerder te gebeuren. De bekabeling van het aggregaat naar de verbruikers dient te worden
gelegd door het luikje aan de achterzijde van de hal in ruimte 0.13, of indien anders in overleg
met de beheerder.
Elektra bediening
Achter de bar in de kantine is het centraal bedieningspaneel. Het bedieningspaneel biedt de
mogelijkheid tot bediening van de verlichting in de activiteitenruimte, kantine, zolderruimten,
buitenverlichting, centrale verwarming en luchtbehandeling.
Tevens is hier de storingssignalering van de installaties op aangebracht. Op het
bedienings-paneel kan de verlichting van de hal naar behoefte gedimd worden. Met juist gebruik
kan men veel energie besparen!
Alle nevenruimten, met uitzondering van de entrees, hebben een sensorschakeling die bij
betreding de ruimtes automatisch verlicht.
De verlichting van de entrees schakelt men in middels schakelaar op het bedieningspaneel.
De verlichting in de kantine is bedienbaar middels pulsschakelaar bij de deur.
De ledverlichting kan bediend worden middels schakelaars en schuifregelaars op het
bedieningspaneel.
Direct onder de plattegrond van het bedieningspaneel bevinden zich de schakelaars voor de
verlichting van de zolders.
De terreinverlichting op de vier hoeken van de hal is in te schakelen op het bedieningspaneel.
Dit gebeurt automatisch middels schemerschakelaar. Dit geldt ook voor de buitenlamp bij de
entree.
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In het bedieningspaneel bevindt zich een apart paneel met schuifregelaars voor de bediening van
de tl verlichting van de activiteitenruimte.
Per segment van 5 meter kan men middels een afzonderlijke schuifregelaar de lichtsterkte naar
behoefte regelen.
De totale verlichting is opgedeeld in 10 segmenten.
De schuifregelaars 11 en 12 zijn niet aangesloten.
Om alle segmenten gelijktijdig te dimmen kan men de schuifregelaar rechts op het paneel
gebruiken. Verder is er nog een “black out” knop voor de aan/uit regeling.
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Water binnen
In totaal zijn er binnen 10 waterkranen met ¾ aansluiting, verdeeld over de 4 zijden van de hal.
De sleutel hiervoor is beschikbaar via de beheerder.
Water buiten
Aan de achterzijde (parkeerplaats Kranestraat) is een ¾. wateraansluitpunt. De sleutel hiervoor is
beschikbaar via de beheerder.
Afvoer
Aan alle zijden van de activiteitenruimte ligt een goot voor de afvoer van bijvoorbeeld de
afvoerslangen van tapinstallaties. De roosters kunnen worden verwijderd met behulp van een
sleutel die te krijgen is via de beheerder.
Verwarming
De activiteitenruimte en alle nevenruimten zijn voorzien van vloerverwarming. Deze wordt echter
alleen op verzoek ingeschakeld. Dit moet minimaal 1 week voor aanvang van het evenement
kenbaar gemaakt worden in verband met de nodige opwarmtijd.
In de activiteitenruimte zijn 4 snelle gasgestookte heteluchtunits geplaatst die voor zowel
verwarming als ventilatie dienen.
De activiteitenruimte is voorzien van 5 ventilatorunits die voor een gebalanceerde ventilatie
zorgen.
De kantine, de toiletten, de kleedlokalen en overige ruimten hebben een individueel
ventilatiesysteem.
De totale Mèrthal is voorzien van een warmtepompsysteem en een kleine cv-ketel ter
ondersteuning.
Bediening centrale verwarming en luchtbehandeling
De totale installatie kan naar eigen behoefte worden geregeld vanaf het bedieningspaneel.
Op het bedieningspaneel zijn 4 timers aangebracht voor het inschakelen van;
● De activiteitenruimte
● De kantine
● De lokalen en entrees aan de voorzijde (Gasthuisstraatzijde)
● De lokalen en entrees aan de achterzijde (EHBO-zijde)
De timers zijn op tijd instelbaar, op uren en minuten.
Wanneer de kantine en/of de lokalen en entrees ingeschakeld zijn door instelling van de timer(s),
verwarmt men deze ruimte tot de vast ingestelde temperatuur van 18 graden.
Voor de activiteitenruimte dient men de keuzeschakelaar in te stellen op stand 1, 2 of 3
respectievelijk 16, 18 of 20 graden.
Hierbij dient tevens de luchtbehandeling ingeschakeld te worden op automatisch, hoog of laag.
N.B. Indien het storingslampje brandt op het bedieningspaneel dient u contact op te nemen met
de beheerder.
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5.Voorwaarden voor de huurder
Reclame
Het aanbrengen van reclame, interne bewegwijzering e.d. op een van de buitengevels of daken
is niet toegestaan. Van de beheerder hoort u op welke wijze dit wel mogelijk is. In het gebouw
mogen reclame, posters e.d. alleen met medeweten en goedvinden van de beheerder op de
daarvoor aangegeven plaatsen en met de daarvoor bestemde plakband worden aangebracht.
Oplevering
Samen met de beheerder wordt voor het opbouwen van een evenement en na afloop van het
opruimen en schoonmaken een rondgang gemaakt door het hele gebouw en het buitenterrein om
te checken of alles in orde is. De huurder is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van de
activiteitenruimte, alle nevenruimten en het buitenterrein. Hij dient zelf te zorgen voor
schoonmaakmiddelen, machines en verdere artikelen.
De door de beheerder geconstateerde verschillen zoals vermissingen, beschadigingen e.d.
worden bij de huurder in rekening gebracht.
Zowel bij aanvang als beëindiging van de huurperiode worden de meterstanden van gas, water
en elektriciteit genoteerd en vindt nadien verrekening met de huurder plaats.
Als (een deel van) het gebouw niet naar behoren of niet tijdig wordt opgeleverd, heeft de
verhuurder het recht de resterende werkzaamheden op kosten van de huurder te (laten)
verrichten.
Te gebruiken materialen
Alle decoratie materialen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften en eisen van de
landelijke en plaatselijke instanties.
Hoogwerkers, hijswerktuigen, ladders, steigers, schoonmaakapparatuur, transportmiddelen etc.
dienen te voldoen aan de ARBO eisen en veiligheidsvoorschriften.
Alle elektrische apparatuur dient te voldoen aan de NEN-normen en de thans geldende
voorschriften.
Vuur
Koken, bakken en braden is alleen met verkregen toestemming van de beheerder toegestaan en
dan uitsluitend op elektra.
Gas en open vuur zijn ten strengste verboden, evenals speciale effecten waaronder vuur,
vuurwerk en explosieven.
Rookverbod
Sinds juli 2008 geldt een rookverbod voor alle ruimten. Als huurder bent u verantwoordelijk voor
de naleving hierop. Desgewenst dient u zelf te zorgen voor een passende oplossing voor de
rokers. Bij overtreding riskeert u een zware boete.
Geluiddragende evenementen
Afhankelijk van de activiteit mag het geluidsniveau niet meer bedragen dan vermeld staat in de
geluidsrapportage. Per evenement kan dit verschillen in verband met het tonale karakter dat is
opgenomen in deze rapportage. De maximale geluidsproductie mag in de hal niet meer bedragen
dan 105 Dba.
Soundchecken
Indien voor een activiteit een soundcheck moet worden uitgevoerd, dan mag dit alleen op de dag
van het evenement en met vooraf verkregen toestemming van de verhuurder.
De soundcheck mag niet langer duren dan beslist noodzakelijk, vooraf ingepland en voldoen aan
de maximale geluidsproductie van 105 Dba. Tijdens het soundchecken moeten alle deuren
gesloten zijn.

Informatie voor de huurders van de Mèrthal maart 2019

Ophangen van attributen aan plafonds en trekstangen
Het ophangen van objecten aan het plafond is alleen toegestaan na overleg met de beheerder.
De maximale belasting is 300 kg. Alle attributen moeten worden gehangen volgens de daartoe
geldende voorschriften en met de speciaal daarvoor bestemde veiligheidskabels en kettingen.
Indien de attributen zwaarder zijn dan 150 kg dient de ophangconstructie afgestempeld te worden
op de vloer met de benodigde veiligheidsmaatregelen.
Verzekeringen
Uitsluitend het gebouw en alle vaste installaties zijn verzekerd. Verdere verzekeringen dient de
huurder zelf af te sluiten.
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6.Bijlagen
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Bijlage 1

HUUROVEREENKOMST

ONDERGETEKENDEN
1.

Stichting de Mèrthal, gevestigd te Horst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
12057125, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.G. Kneepkens, als gevolmachtigde van
stichting De Mèrthal, hierna te noemen 'de verhuurder';

en
2.

……………………….., gevestigd te …………, …………, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer …………, vertegenwoordigd door de heer ………………, geboren op
…………………, paspoortnummer ……………, hierna te noemen 'de huurder';

(rechtspersoon)
De heer …………………..., geboren op …………………, paspoortnummer ……………,
wonende te …………, …………………, hierna te noemen 'de huurder';
(natuurlijk persoon)

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Artikel 1: het gehuurde
Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder het evenementencentrum
‘de Mèrthal’, hierna ‘het gehuurde’ genoemd, gelegen aan de Gasthuisstraat te Horst,
kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie C, nummer 4414, (en nader aangeduid op de
aan deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde
tekening).
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Het gehuurde is partijen genoegzaam bekend, zodat zij daarvan geen nadere omschrijving
verlangen.

Artikel 2: duur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ………, met ingang van ……… en
derhalve eindigende op ………….

Artikel 3: huurprijs

1.

De huurprijs voor de in het vorige artikel vermelde periode bedraagt € ……,00 (zegge:
…………………… euro) exclusief omzetbelasting en is als volgt samengesteld:
▪ … dagen x € ……,-- = € ……,-- (opbouw- en afbraakdagen), en;
▪ … dagen x € ……,-- = € ……,-- (evenementdagen).
De huurprijs zal, vermeerderd met de hierover verschuldigde omzetbelasting, en zonder
aftrek, korting of verrekening worden voldaan door storting of overschrijving op
bankrekeningnummer 1067.59.884 van verhuurder. Bij de ondertekening van deze
huurovereenkomst is 25 % van het totaalbedrag verschuldigd.
Over de totale huurprijs is omzetbelasting verschuldigd.
2.
De kosten voor verbruik van gas, water en elektriciteit tijdens de huurperiode zijn voor
rekening van de huurder en worden achteraf in rekening gebracht.
3.
Het verhuurde betreft meer in het bijzonder bedrijfsgebouwen met ondergrond en erf,
gelegen aan de Gasthuisstraat 30, kadastraal bekend gemeente Horst aan de Maas,
sectie C nummer 4414 voor de omzetbelasting behandeld als verhuur (zie o.a. Besluit
van 19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M). In dit verband heeft deze
overeenkomst tevens te gelden als een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 6a
van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 voor de in hierna in dit lid
genoemde onroerende zaken. Verhuurder en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat
omzetbelasting wordt berekend in de zin van artikel 11, lid 1 onderdeel b ten vijfde van
de wet op de omzetbelasting 1968 over de vergoeding voor de inbreng en gebruik en
genot van de betreffende onroerende zaken. De partijen verklaren door ondertekening
van deze overeenkomst dat de huurder het object zal gebruiken voor prestaties die
een volledig of nagenoeg volledig recht geeft op aftrek van omzetbelasting, zodanig
dat geopteerd kan worden voor een met omzetbelasting belaste verhuur.
Het boekjaar van huurder loopt van ……………… tot en met …………….

Artikel 4: voorwaarden
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Van deze overeenkomst maakt deel uit de ‘Algemene Voorwaarden’, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Venlo op 16-09-2005 en aldaar ingeschreven onder
nummer 12057125. De inhoud van de Algemene voorwaarden is partijen bekend.

Artikel 5: de staat en oplevering van het gehuurde
1.

2.

3.

Door de aanvaarding van het gehuurde geeft de huurder te kennen dat hij het
gehuurde in goede orde, zonder zichtbare gebreken en in goede staat van onderhoud
heeft ontvangen.
Na de beëindiging van de huurovereenkomst, dient de huurder het gehuurde tijdig
behoorlijk schoongemaakt en in alle opzichten in goede staat op te leveren
De na oplevering eventueel noodzakelijke reparaties en/of onderhoud, als gevolg van
het gebruik door de huurder, komen voor rekening van de huurder. De huurder zal de
aan die reparaties en/of onderhoud verbonden kosten na schriftelijke opgave door de
verhuurder aan deze voldoen binnen een maand na ontvangst van die opgave.

Artikel 6: aansprakelijkheid
1.

2.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of schade toegebracht aan
de persoon of zaken van de huurder of van derden, en de huurder vrijwaart de
verhuurder voor aanspraken van derden ter zake, door het optreden en de gevolgen
van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of ontstaan door het
optreden van en de gevolgen van weersomstandigheden, stagnatie in de
bruikbaarheid van het gehuurde, stagnatie in de voorziening van gas, water,
elektriciteit, warmtevoorziening, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de
installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand,
ontploffing en andere voorvallen, stoornis in het huurgenot en stoornis of
tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van grove
schuld of ernstige nalatigheid van de verhuurder ten aanzien van de staat van het
gehuurde.
De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde,
tenzij de huurder bewijst dat hem of de personen die hij tot het gehuurde heeft
toegelaten daaromtrent geen schuld treft.

Artikel 7: hoofdelijkheid, ondeelbaarheid
Indien meer dan een (natuurlijke of rechts-)persoon zich als huurder hebben verbonden, zijn
deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle
uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Horst, op
......................

De verhuurder,
Stichting de Mèrthal
namens deze: A.M.G. Kneepkens

De huurder,
……………………

Bijlage 2

Ontruimingsplan Merthal
1. Inleiding:
In een pand kunnen situaties ontstaan die het noodzakelijk maken het gebouw zo snel
mogelijk te ontruimen omdat acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen.
Deze situaties kunnen bij voorbeeld het gevolg zijn van:
brand
bommelding
andere calamiteit
………. heeft een ontruimingsplan opgesteld dat beschrijft hoe er gehandeld dient te worden
bij een calamiteit, zodanig dat persoonlijk letsel en schade aan gebouw en inventaris tot een
minimum beperkt blijft.
Het plan omvat een beschrijving van relevante begrippen met betrekking tot de indeling van
de gebouwen, de huisregels van het gebouw gericht op het voorkomen van calamiteiten,
verantwoordelijkheden en taken en instructies met betrekking op een eventuele ontruiming.
Dit ontruimingsplan is een wegwijzer hoe te handelen in geval van een calamiteit. Het
voorkomen van paniek en de veiligheid van bezoekers, personeel en andere aanwezige
vormen hierbij het uitgangspunt.
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Omschrijving specifieke begrippen
1.1 Alarmnummer 112
Wanner u dit nummer belt geeft u uw naam en woonplaats door. Er zal u gevraagd worden
welke hulp u wilt hebben:
- politie
- ambulance
- brandweer
Vervolgens wordt u doorverbonden met de gevraagde hulpdienst. U verteld wat er aan de
hand is en geeft antwoord op de gestelde vragen. Geef hierbij ook aan wat het juiste
adres is waar zich de calamiteit heeft voorgedaan.
Opmerking: Op dat moment start het alarmeren van de externe hulpverlening. Indien er nog
hulp nodig is van een andere instantie, wordt dit onderling door de
hulpverleningsdiensten geregeld. U hoeft hiervoor niet nog eens extra het alarmnummer
te bellen.

1.2 Alarmering
Indien het gebouw ontruimd moet worden als gevolg van een alarmbericht of een calamiteit
wordt de opdracht daartoe gegeven door de ontruimingsleider. Hij zal in eerste instantie
daarvoor de geluidsman informeren. Middels het bericht “ONTRUIMING” dient de
geluidsman direct over te gaan op de instructies op zijn “firecard 4”.

1.3 Uitgangen en nooduitgangen
De uitgangen en nooduitgangen in de Merthal zijn door middel van verlichte transparanten
aangegeven. De uitgangen zijn tijdens de aanwezigheid van personen in het gebouw altijd
open. Via deze uitgangen kan men op een veilige wijze het gebouw verlaten.
Obstakels mogen die vluchtwegen niet blokkeren. Bij een ontruiming worden de
nooduitgangen bewaakt door een medewerker. Zie instructies “Firecards 1,2 en 3”.

1.4 Verzamelplaats
Het is bijna onmogelijk om alle ontruimde personen naar een vooraf afgesproken
verzamelplaats te dirigeren. Om echter paniek en onrust op de locatie van de calamiteit
te voorkomen, laten we iedereen zo veel als mogelijk naar de algemene verzamelplaats
op de parkeerplaats achter het gasthoes verzamelen.
Tijdens een calamiteit verzamelen de ………………….zich op de parkeerplaats aan de
voorzijde van de Kuiperflat
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2. Huisregels ter voorkoming van calamiteiten
Om verzekerd te zijn van goede vlucht- en brandbestrijdingsmogelijkheden dienen
onderstaande huisregels in acht genomen te worden.
2.1 Bouwtechnisch
1. De in de vluchtwegen gelegen deuren moeten door iedereen zonder losse
voorwerpen (zoals sleutels) gemakkelijk te openen zijn.
2. Vloermatten en tapijten dienen zodanig te zijn aangebracht dat zij niet kunnen
verschuiven, omkrullen en/of op kunnen rollen.
3. In het gebouw dienen de noodzakelijke blusmiddelen, vastgesteld in de
gebruikersvergunning, aanwezig te zijn.
4. Prullenbakken, vergaarbakken e.d. waar sigaretten resten in gedeponeerd worden
dienen van metaal en vlamdovend te zijn uitgevoerd. Plaats geen prullenbakken in de
nabijheid van brandbare voorwerpen.
5. Voor elektrische aansluitingen mogen geen andere dan goedgekeurde stekkers of
stopcontacten gebruikt worden.

2.2 Toezicht en organisatie
1. Er dient te allen tijde op te worden toegezien dat alle in -, uit - en doorgangen

(vluchtwegen zoals nooduitgangen) vrijgehouden worden van obstakels.
2. De aanwezige blusmiddelen dienen op een duidelijke plaats aanwezig te zijn en
steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar te zijn. De
brandblusapparaten worden jaarlijks gekeurd.
3. Geconstateerde defecten aan brandbestrijdingsmiddelen, elektrische installaties en
leidingen dienen direct bij de hiervoor verantwoordelijke persoon gemeld te worden.

3. Verantwoordelijkheden en taken
3.1 De verantwoordelijkheden
Bij calamiteiten in de Merthal berust de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur van
………….

Bij calamiteiten heeft de ontruimingsleider de leiding en treedt coördinerend op.
De ontruimingsleider wordt bij elke afzonderlijke activiteit benoemd.
De verantwoordelijkheid van de ontruimingsleider behelst het volgende:
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-

De apparatuur en installaties dient deugdelijk te zijn en eventueel gekeurd door
erkende instanties.
Het personeel / BHV-ers dienen op de hoogte te zijn van de werking en de
aanwezigheid van de kleine blusmiddelen.
De medewerkers van ………..dienen bekend te zijn met het ontruimingsplan.

De ontruimingsleider is belast met de verantwoordelijkheid voor:
Uitvoering van de daadwerkelijke hulpverlening, naast de overheidsinstanties, tijdens
de calamiteit.
Het instrueren van de collega’s in:
het gebruik van kleine blusmiddelen.
het optreden tijdens een ontruiming.
Het toelichten van hun taken op die dag/avond.
herkenning (brand)gevaarlijke situaties.
Toezicht veiligheid en orde in het gebouw.

3.2 Taken tijdens een ontruiming
De taken tijdens een ontruiming zijn vastgelegd in een vijftal “Firecards”. Vier medewerkers
en de ontruimingsleider krijgen ieder een kaart toebedeeld en zijn daarmee belast
met een gedeelte van de algehele ontruiming. Samen met de medewerkers op
zijn/haar afdeling zijn zij verantwoordelijk voor de ontruiming van dat deel van de hal
die staat aangegeven op de “Firecard”.

3.3 Instructies voor iedereen
3.3.i

Algemeen
1. Stel u op de hoogte van:
a. de ligging van de vluchtwegen.
b. de plaats en juiste bediening van de kleine blusmiddelen.
2. Plaats nooit obstakels zodanig dat zij de zichtbaarheid en de directe
bereikbaarheid van de blusapparatuur belemmeren.
3. Houd de gangen en vluchtwegen vrij van obstakels.
4. Leeg asbakken alleen in de daarvoor bestemde metalen asverzamelaars.
5. Meld defecten en onregelmatigheden betreffende de brandblussers direct
aan het bestuur.
6. Waarschuw collega’s voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze attent
op gevaarlijke situaties.
7. Blijf onder alle omstandigheden kalm en voorkom paniek.

Wanneer u een calamiteit (b.v. gaslucht, brand etc) constateert, stelt u de ontruimingsleider
daarvan op de hoogte. Bij het ontruimingssignaal gaat u over tot ontruiming.

3.3.ii

Ontruiming
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Bij brand of een andere calamiteit is het noodzakelijk dat het gehele gebouw wordt verlaten.
De ontruiming wordt geleid door de ontruimingsleider
1.
2.

Men verlaat het gebouw met in acht neming van de instructies die staan op de
Ontruimingsinstructie-kaart welke zich op elke afdeling bevind.
Op de verzamelplaats zal de ontruimingsleider checken of iedereen uit het
gebouw
is. Verdere instructies volgen op de verzamelplaats.
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Maart 2018

Wat te doen bij brand / Evacuatie ?
FIRECARD 5 , ONTRUIMINGSLEIDER

1. Denk steeds aan je eigen veiligheid.
2.
●
●
●
●

Verzamel de firecards in op de verzamelplaats.
Kantinezijde noord-zijde
Artiestenruimte oost-zijde
Westzijde
Firecard omroeper /licht

3. Vang hulpdiensten op en informeer ze.
Verzamelplaats: parkeerplaats Kuiperflat.
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Instructie vóór aanvang evenement
1.

Zoek mensen (bij voorkeur BHV-ers) voor de
firecards.

2.

Geef ze een goede instructie.

3.

Controleer zelf of alle nooduitgangen open en
goed bereikbaar zijn.
Instructie na afloop

1.

Neem de firecards weer in en vernietig ze.

2.

Geef opmerkingen en aanbevelingen door aan
de Commissie Veiligheid

Verzamelplaats: parkeerplaats Kuiperflat.
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Bijlage 3
Algemene voorwaarden stichting De Mèrthal, gevestigd en kantoorhoudend te Horst
aan de Maas
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo d.d. 16-09-2005 onder nummer 12057125

Artikel I
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
van Stichting De Mèrthal, gevestigd te Horst aan de Maas, hierna te noemen de Mèrthal.
De aanbiedingen en/of overeenkomsten hebben betrekking op door de Mèrthal ter
beschikking gestelde ruimte ten behoeve van beurzen, congressen, tentoonstellingen,
concerten en/of manifestaties; die in het navolgende zullen worden aangeduid als
evenementen.
Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. Het door de huurder – degene die een overeenkomst met de Mèrthal
sluit, of heeft gesloten – zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming
met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een)
bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.
Artikel II
Aanbiedingen/Prijzen
1.Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door
de wederpartij aanvaard, heeft de Mèrthal het recht het aanbod binnen een week na de
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Prijzen en tarieven worden door de Mèrthal jaarlijks herzien en vastgesteld. Over de
huurprijs wordt omzetbelasting in rekening gebracht. Indien op grond van wet- en
regelgeving geen omzetbelasting in rekening mag worden gebracht, dan wordt de door
de Mèrthal vastgestelde huursom verhoogd met 21 %, dit ter compensatie van eventuele
niet aftrekbare voorbelasting bij de Mèrthal.
Artikel III
Verplichtingen van partijen
1.Data en plaats der evenementen
1.1 De Mèrthal behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens overmacht de
vastgestelde data en tijden van het evenement te wijzigen en/of het evenement geen
doorgang te doen vinden. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid die het uitvoeren
van de overeenkomst door de Mèrthal zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs
onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt, waaronder mede begrepen annulering op last van
een overheidsinstantie, c.q. –lichaam.
1.2 In geen van deze gevallen kan de huurder recht doen gelden op vergoeding van
schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.
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1.3 Wijziging in data, tijd of plaats geeft de huurder niet het recht de inschrijving geheel of
gedeeltelijk te annuleren.
1.4 Restitutie van de reeds betaalde huur zal binnen dertig dagen na deze beslissing
plaatsvinden. De Mèrthal is in een dergelijk geval tot geen enkele vergoeding van rente,
kosten en dergelijke gehouden.
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2. Aanvaarding van de huurder
2.1 Het gebruik van het gehuurde kan uitsluitend geschieden na ondertekening door de
wederpartij van een door de Mèrthal daartoe ter beschikking gestelde huurovereenkomst
in tweevoud.
De huurder draagt zorg voor alle voor het evenement van belang zijnde (gemeentelijke)
vergunningen en ontheffingen voor zover deze vergunningen niet kunnen worden
ondergebracht onder de door de Mèrthal verkregen algemene evenementenvergunning.
De huurder draagt eveneens zorg voor een deugdelijk ontruimingsplan (model Merthal)
2.2 De Mèrthal behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen, indien het gehuurde
gebezigd wordt voor activiteiten welke in strijd zijn met de openbare orde. Op elke
huurovereenkomst geldt de onvoorwaardelijke toepasselijkheid van de op dat moment
geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Horst aan de
Maas.
2.3 Het is de huurder niet toegestaan activiteiten te ontplooien die naar het oordeel van de
Mèrthal overlast kunnen berokkenen aan de bewoners in de directe omgeving van de
Mèrthal.
2.4 Het is de huurder niet toegestaan om op het buitenterrein van de Mèrthal activiteiten te
ontplooien zonder expliciete toestemming van de Mèrthal.
2.5 De huurder ziet erop toe dat het bepaalde in de Tabakswet door haar op zorgvuldige
wijze wordt nageleefd. De huurder vrijwaart de Mèrthal voor alle mogelijke toekomstige
schadeclaims en boetes die mogelijk worden opgelegd naar aanleiding van overtreding
door de huurder van deze wet.
2.6 De Mèrthal aanvaardt tegenover de huurder ten aanzien van beschikbaarstelling van
elektriciteit, gas en water geen aansprakelijkheid.
2.7 De huurder is verplicht de voorschriften van de leveringsbedrijven ter zake van het
gebruik van elektriciteit, gas en water in acht te nemen. Overtreding heeft afsluiting ten
gevolge, zonder dat de tegenpartij recht kan doen gelden op schadevergoeding.
2.8 Aansluitkasten, putten en rails ten behoeve van elektriciteitsvoorzieningen, alsmede
aansluitputten en kranen ten behoeve van wateraansluitingen, dienen te allen tijde
bereikbaar te zijn. Hetzelfde geldt ook voor brandkranen, brandhaspels en deuren. Deze
dienen bovendien vanaf het looppad duidelijk zichtbaar te zijn. De huurder is te allen tijde
verplicht voorschriften of aanwijzingen van de plaatselijke brandweer onverwijld op te
volgen of uit te voeren.
3. Gebruik verhuurde
3.1 De huurder is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de
overeenkomst met de Mèrthal is aangegaan.
3.2 De bedrijfsleider of de gemachtigden van de Mèrthal hebben te allen tijde toegang tot
de door de huurder gehuurde ruimte.
3.3 Het is de huurder nadrukkelijk verboden de door hem gehuurde ruimte geheel of
gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of deze gedeeltelijk of geheel aan derden in
gebruik af te staan.
3.4 De huurder en zijn medewerkers dienen zich te houden aan het huishoudelijk
reglement van de Mèrthal.
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4. Ontruiming van de hal
4.1 De huurder is gehouden het gehuurde na ontruiming in dezelfde staat achter te laten als
waarin deze aan hem door de Mèrthal ter beschikking werd gesteld. Eventuele door de
Mèrthal geconstateerde beschadigingen en verontreinigingen worden door de Mèrthal
hersteld en de hieraan verbonden kosten worden aan de huurder doorberekend.
4.2 Indien het gehuurde niet tijdig geheel is ontruimd, is de Mèrthal gerechtigd:
a. de nog aanwezige materialen, goederen of emballage op kosten voor risico van de
huurder te verwijderen of doen opslaan;
b. het gehuurde voor rekening en risico van de huurder weer terug te brengen in de staat,
waarin deze aan de huurder ter beschikking werd gesteld.
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Artikel IV
1. Betaling
1.1 Betaling ter zake van het gehuurde dient te geschieden conform de betalingsvoorwaarden die vermeld zijn in de huurovereenkomst.
1.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan de Mèrthal verschuldigd bedrag wordt de wettelijke
rente conform art. 6:119/120 BW in rekening gebracht vanaf het moment waarop de
vordering opeisbaar is geworden. Alle kosten die verband houden met het nemen van
gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen zijn voor rekening
van de huurder.
1.3 De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het
door de huurder verschuldigde bedrag vermeerderd met vervallen rente.
1.4 Ter keuze van de Mèrthal kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een
eis tot schadevergoeding.
1.5 Indien de huurder niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
Mèrthal bevoegd de nakoming van de jegens de huurder aangegane verplichtingen op te
schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde
geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de Mèrthal het redelijke
vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de huurder te
twijfelen. Alsdan behoudt de Mèrthal zich het recht voor het gehuurde, zonder nadere
kennisgeving of verplichting tot vergoeding van schade zijnerzijds, aan derden te verhuren.
Artikel V
Verhindering, faillissement, surséance van betaling
1. Indien de huurder door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld of vallend
buiten zijn risicosfeer, niet in staat is van de ruimte gebruik te maken, kan de Mèrthal op
verzoek van de huurder de overeenkomst ontbinden, in welk geval de huurder 25% van de
totale huurkosten is verschuldigd. Bij annulering korter dan 14 dagen voor het evenement
is te allen tijde 100% van de huursom verschuldigd.
2. In geval de huurder op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst failliet
wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, zal de overeenkomst door het
enkele intreden van vorenbedoelde gebeurtenissen zijn ontbonden en is de huurder
gehouden het volledige bedrag terstond te voldoen, onverminderd het recht van de Mèrthal
tot het vorderen van kosten, schade en rente.
Artikel VI
Annulering/Ontbinding
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1. De huurder kan zonder opgaaf van reden annuleren. Bij annulering van de
overeenkomst is de huurder verplicht terstond een vergoeding te betalen als volgt:
Bij annulering:
- meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van het evenement is de huurder € 100,schadevergoeding verschuldigd;
- meer dan 21 dagen voor de ingangsdatum van het evenement is de huurder 50% van de
huursom verschuldigd;
- meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van het evenement is de huurder 75% van de
huursom verschuldigd;
- minder dan 14 dagen voor de ingangsdatum van het evenement is de huurder 100% van de
huursom verschuldigd.
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Artikel VII
Aansprakelijkheid
1. De Mèrthal is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, direct of indirect geleden
door de huurder, diens personeel of diens bezoekers – bedrijfsschade en schade door
diefstal, vernieling of welke ander oorzaak dan ook daaronder begrepen – indien deze
schade is veroorzaakt door derden.
2. De huurder vrijwaart de Mèrthal tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade,
hoe ook genaamd, veroorzaakt door de huurder zelf, diens medewerkers of diens
bezoekers.
Artikel VIII
Verzekering
1. De huurder verplicht zich jegens de Mèrthal om voor eigen rekening en risico een
verzekering af te sluiten voor wettelijke aansprakelijkheid
Het verzekerde bedrag der uitgebreide schadeverzekering dient tenminste gelijk te zijn aan
het totale verzekerde belang bestaande uit de waarde der zaken en, eventuele, diensten
van de betreffende wederpartij. De huurder dient de wettelijke aansprakelijkheid te
verzekeren voor tenminste € 1.250.000,=. De verzekering dient te zijn ingegaan uiterlijk op
het moment dat met de aanvoer- en inrichtingswerkzaamheden wordt begonnen en dient
pas te eindigen nadat de volledige ontruiming van de gehuurde ruimte heeft
plaatsgevonden en alle goederen van het terrein van de Mèrthal zijn afgevoerd.
2.De Mèrthal is te allen tijde bevoegd inzage in de verzekeringspolis(sen) van de
huurder te verlangen.
Artikel IX
Wanprestatie/Toerekenbare Tekortkoming
1.Ingeval nakoming van datgene waartoe de Mèrthal krachtens de met de huurder gesloten
overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare
niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de Mèrthal gerechtigd de tussen
partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens
verplichtingen jegens de huurder gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op
te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde

Informatie voor de huurders van de Mèrthal maart 2019

situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan
diens verplichtingen jegens de Mèrthal tot aan dat moment te voldoen.
2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen
onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en
dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval,
storing in energietoevoer of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander
onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Mèrthal, diens
toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn
ingeschakeld.
Artikel X
Toepasselijk Recht en geschillen
Toepasselijk recht
1. Op de tussen de Mèrthal en de huurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.
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Geschillen
1. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands
Recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarbinnen de gemeente Horst aan de Maas is gelegen.
Artikel XII
Slotbepalingen
1. De huurder zorgt voor de handhaving van de orde.
2. De huurder en diens personeel/gemachtigden zijn gehouden zich correct, rustig en niet
aanstootgevend te gedragen overeenkomstig de door of namens de Mèrthal
uitgevaardigde bepalingen en aanwijzingen.
3. In alle gevallen waarin de onderhavige voorwaarden niet voorzien, beslist de Mèrthal bij
monde van het bestuur.
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