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GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen, artikel 43 en 57;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 30 maart 2017 beïreffende het gebruikersreglement
Gemeenschapscentrum Huldenberg;

Overwegende het besluit van het college van l5 maart betreffende het vaststellen van het gebruik van de lokalen
voor cultureel gebruik en hun buitenruimte;

Overwegende het advies van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum van l0 maart 2018;

Overwegende het advies van de cultuurraad van 9 april 2018;

Overwegende het besluit van het college van12 aprí12016 naar aanleiding van de adviezen van het
beheersorgaan en de cultuurraad;

B E S L U I T: met algemeen akkoord

ALGEMEEN:
Het bestaande gebruikersreglement, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 30 maart2}l7 wordt
opgeheven. Het nieuwe gebruikersreglement wordt als volgt vastgesteld:

ARTIKEL 1: Het semeenschapscentrum
$ l. Het gemeenschapscentrum Huldenberg bestaat uit verscheidene gebouwencomplexen, verspreid over de
verschillende deelgemeenten:

o Zaal't Pijlijser Huldenberg, R. Borremansstraat 2, 3040 Huldenberg
o Zaal Vandervorst Loonbeek, Sint-Jansbergsteenweg 39", 3040 Loonbeek
c ZaalTer Dijle St-Agatha-Rode, Leuvensebaan 299,3040 SintAgatha-Rode
o Zaal De Linde Ottenburg, Pastorijstraat 3, 3040 Ottenburg
o Zaal Ten Wijngaerd Neerijse, Donkerstraat 1, 3040 Neerijse
r Vergademrimte Huis Ter Dijle, Leuvensebaan 313, 3040 Sint-Agatha-Rode

ARTIKEL 2: Gebruik
{i l. De lokalen worden verhuurd voor cultureel gebruik zoals vergaderingen, eetfestijnen, cursussen, fuiven,
feestvergaderingen, film, kooklessen, toneel, voordrachten, turnlessen, repetities, concertjes, ... en voor privé-
aangelegenheden. Een aantal van deze zalenbeschikken over buitenruimte.

Zaal't Pijlijser
e Geen buitenruimte voor bereiding van warÍne maaltijden en barbecue. Ziibanken of buitentafels

plaatsen, springkasteel, ... kan wel.
r Feesten met een privékarakter, rekening houdend met de maximumcapaciteit mogen plaatsvinden.

Fuiven met een openbaar karakter zijn niet toegelaten.
c Zaal't Pijlijser kan via een tussenwand in 2 delen gedeeld worden, dit moet op voorhand gereserveerd

worden bij de zaalverantwoordelijke.
r Projectiemogelijkhedenaanwezig.

Zaal De Linde
o Beschikt over terras, gemeenschappelijk gebruik van de tuin.

Zaal Ter Dijle



. Geen buitenruimte beschikbaar voor bereiding van waÍïne maaltijden en barbecue of terrasruimte.

. Feesten met een privékarakter, rekening houdend met de maximumcapaciteit mogen plaatsvinden.

Fuiven met een openbaar karakter zijn niet toegelaten.
o Zaal Ter Dijle kan via een tussenwand in 2 delen gedeeld worden, dit moet op voorhand gereserveerd

worden bij de zaalverantwoordelijke.
r Projectiemogelijkheden aanwezig.

ZaalTen Wijngaerd
r Kleine buitenruimte tussen parkeemrimte en ingang zaal

Zaal Vandervorst
r Met terras als buitenruimte

$2. De gebruiker die de buiteninfrastructuur gebruikt zorgt voor vloerbescherming tegen vet- en etensresten,

zorgt voor zo weinig mogelijk overlast en lawaaihinder voor de buurt en verlaat de buitenruimte opgeruimd.

ARTIKEL 3: Verhrrrrr
De lokalen van het gemeenschapscentrum kunnen alle dagen opengesteld worden. Onder het gebruik per dag

verstaat men van 9.00 uur 's morgens tot 's anderdaags 7.00 uur. Het lokaal kan vanaf 16.00 uur de dag voordien
gehuurd worden voor de voorbereiding en tot 12.00 uur de dag nadien voor de opkuis, mits het betalen van een

toeslag.

ARTIKEL 4: Reservaties

$ l. De aaÍyÍaag tot het gebruik van de lokalen kan maximum 15 maanden op voorhand en richt je tot de

onthaalbalie van Huldenberg (Gemeenteplein l, 3040 Huldenberg,02 688 30 40).

$ 2. De reservaties worden opgenomen in het elektronisch reservatiesysteem. Bij elke reservatie worden volgende
gegev€ns gedeeld: het gehuurde lokaal, naam, telefoon en adres van de huurder, de activiteit, datum en huurprijs.

$ 3. BU reservatie stemt de gebruiker in met de voorwaarden en norïnen van het gebruikersreglement en de

vaststelling van de gebruikersprijs.

$ 4. Bij opzegging van de overeenkomst door de huurder, binnen de l4 dagen voor de gereserveerde datum, blijft
100 %o van de huur verschuldigd , tenzij bij overmacht.
De verhuurder behoudt het recht om reservaties te annuleren in geval van overÍnacht oframpen (bijvoorbeeld een

verkiezing of een referendum). De huurder kan hiervoor geen enkele vofin van tegenprestatie eisen van de

verhuurder.

$5. Een tweetal weken voor de activiteit plaatsvindt neemt de huurder contact op met de zaalverantwoordelijke
om de praktische schikkingen te treffen en de drank te bestellen.

ARTIKEL 4: Kostpriis sebruik lokalen semeenschapscentrum
$ 1. Na het betalen van de huurprijs is de reservatie definitief. Betalen kan via bancontact aan het onthaalloket of
via overschrijving na ontvangst van factuur.

$ 2. De reservaties van verenigingen uit Huldenberg worden trimestrieel gefactureerd.

$ 3. Voor inwoners en de commerciële instellingen uit Huldenberg, die de lokalen wensen te gebruiken, wordt de

huurprijs, gebruik keuken inbegrepen, als volgt vastgesteld:
e 150 euro/dag
r 50 euro/avond vanaf 16.00 uur voorafgaand op de gereserveerde dag

r 50 euro/voormiddag tot 12.00 uur aansluitend op de gereserveerde dag

$ 4. Voor verenigingen, commerciële instellingen en personen van buiten de gemeente wordt de huurprijs,
gebruik keuken inbegrepen, als volgt vastgesteld:

r 300 euro/dag
r 100 euro/avond vanaf 16.00 uur voorafgaand op de gereserveerde dag

r 100 euro/voormiddag tot 12.00 uur aansluitend op de gereserveerde dag

$ 5. Voor de erkende Huldenbergse verenigingen en Huldenbergse politieke partijen, wordt voor de activiteiten,
die uitsluitend voor eigen leden georganiseerd worden (vergaderingen, vormingsmomenten, etentje voor de

leden, ...), de huurprijs per dag als volgt vastgesteld:
c ZaaI zonder keuken: gratis
o Zaal met keuken: 10 euro

$ 6. Voor de erkende Huldenbergse verenigingen en Huldenbergse politieke partijen wordt voor volgende
activiteiten die tevens toegankelijk zijn voor niet-leden de huurprijs per dag als volgt vastgesteld:



Informatieavonden, lezingen en cursussen ...
t Zaal zonder keuken: gratis
o Zaal met keuken: 10 euro

Toneel, filmavonden, kaartavonden, tentoonstellingen, eetfestijnen, quiz, opendeur, ...

o Zaal zonder keuken: 25 euro
o Zaal met keuken: 50 euro

Fuiven
r Bals, Fuiven: 150 euro

$7. De dorpsraden, waarÍnee het college van burgemeester en schepenen samenwerkingsverbanden goedgekeurd
heeft, kururen gratis gebruik maken van de lokalen van het gemeenschapscentrum en dit voor het gebruik voor
bestuurs- en algemene vergaderingen, zonder keuken.

$8. Aan de basisscholen in Huldenberg wordt gratis gebruik verleend.

$9. Voor activiteiten die in samenwerking met de gemeente of het Lokaal Dienstencentrum worden
georganiseerd, kan het College of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslissen om gratis gebruik te verlenen.
Huurders die de gratis infrastructuur ter beschikking krijgen, hebben dezelfde rechten en plichten als de
betalende huurders.

ARTIKEL 5: Drankverbruik
De bieren, waters en frisdranken die in de gemeentezalen en de bijhorende percelen verbruikt worden, dienen
door de huurder aangekocht te worden bij de bierhandelaar waarmee door het gemeentebestuur een
overeenkomst werd afgesloten. Elke gebruiker neemt, voor het bestellen van dranken, een tweetal weken voor het
gebruik van de zaal, contact op met de zaalverantwoordelijke. Het drankverbruik wordt door de gebruiker in het
daartoe bestemde boekje genoteerd. Voor het gebruik van het koffieapparaat - type Beyers, dient de huurder
koffie te kopen bij de zaalverantwoordelijke. Voor de grote percolators dient de gebruiker zelf koffie me€ te
brengen.

ARTIKEL 6: Aansprakeliikheid en vergunningen
$ l. De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor elke activiteit die onder zijnnaam doorgaat. Ongevallen
tengevolge aard en organisatie vanzijn activiteit vallen uitsluitend onder zijn last. De huurder wordt verzocht
hiervoor de nodige verzekeringen afte sluiten. Er dient echter geen brandverzekering afgesloten te worden,
aangezien de brandverzekering van het gemeentebestuur een afstand van verhaal voorziet aan derden.

$ 2. De huurder is verplicht om de gehele zaaluitrusting met het nodige respect en de nodige voorzichtigheid te
behandelen en na de activiteit alles terug te plaatsen op de daartoe bestemde plaatsen. Er mogen geen gaatjes in
de muren worden geboord of geprikt en er mag geen tape aangebracht worden op de muren.

$ 3. Schade en technische defecten dienen gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke. De huurder vergoedt
de schade aan het gebouw ofmeubilair via overschrijving, na aanrekening door het gemeentebestuur.

$ 4. Elke gebruiker is verantwoordehjk voor het aanvragen van de nodige vergunningen zoals onder andere:

vergunning sterke drank,
muziek (SABAM, billijke vergoeding*),
afwijking nachtlawaai,
afivijking sluitingsuur dansgelegenheden,
veiligheidsvoorzieningen bij grotere evenementen,

* ln zaal't Pijlijser dient geen billijke vergoeding aangevraagd te worden fiaarabonnement)

$5. Het geluidsdrukniveau van elektronisch versterkte muziek is beperkt tot 85d8. Het college kan een toelating
geven deze beperking te laten vervallen binnen een bepaalde tijdspanne als muziekactiviteit bij bijzondere
gelegenheden. Hiervoor dient de gebruiker expliciete toelating te vragen aan het college.

ARTIKEL 7: Verantwoordeliikheid
De huurder stelt een meerderjarige verantwoordelijke aan die aanwezig is tijdens de huurperiode en die instaat
voor het toezicht, de ingangscontrole, het voorkomen van beschadiging, het vermijden van geluidshinder, het
doven van de lichten, het sluiten van de deuren en de contacten met de zaalverantwoordelijke.

ARTIKEL 8: Sleutel
Het openstellen van het gebouw ofhet afgeven van de sleutel aan de huurder zal gebeuren door de
zaalverantwoordelijke. Indien de huurder, bij de ingebruikname van de zaal, geen opmerkingen meldt bij de



zaalverantwoordelijke of de gemeentelijke diensten, stemt hij in met de toestand van de zaal. Na de activiteit
bezorgt de huurder de sleutel terug - naargelang de zaal die hij huurt aan de zaalverantwoordelijke of het
onthaalloket.

ARTIKEL 9: Podium
Het gemeentepodium dat ter beschikking gesteld wordt van de verenigingen, mag maximum 14 dagw voor de

manifestatie opgesteld worden in de gemeentezaal, op voorwaarde dat er in die periode geen belangrijke
activiteiten plaatsvinden. Het podium is enkel binnenshuis/overdekt te gebruiken.

ARTIKEL 10: Rookverbod
Het is verboden te roken in de gemeentezalen, volgens het KB 13 december 2005 tot het verbieden van roken in
openbare plaatsen.

ARTIKEL 1l: Overnachtins
Het is verboden te overnachtsn in de lokalen van het gemeenschapscentrum.

ARTIKEL 12: Schoonmaak

$ L Na verloop van de activiteit dienen alle lokalen grondig schoongemaakt te worden (vloeren dweilen, toog en

vensterbanken reinigen, toiletten poetsen, meubilair reinigen). Het keukengerei en de apparaten, servies, bestek
en glazen moeten degelijk afgewassen worden en teruggeplaatst worden in de juiste keukenkasten. Materiaal en

eventuele apparaten van de huurder moeten verwijderd worden bij het beëindigen van de activiteit en kunnen niet
opgeslagen worden in de gemeentezalen.

$ 2. Vuilnis, inclusief frituurolie, moet door de huurder meegenomen worden.

$ 3. Na het verlaten van de zaal dient de gebruiker de gaskraan van het gasfornuis dicht te draaien en dienen de

stekkers van de koelkasten uitgetrokken worden (met uitzondering van koelkasten achter toog)

{i4. Indien de zaal en of bijhorende buitenruimte niet wordt afgeleverd zoals gesteld in bovenvermelde
paragrafen, wordt aan de gebruiker een geldsom aangerekend van I 50 euro of een bedrag a rato van de geleverde

werkuren en vervanging van de beschadigde stukken.

Namens de Gemeenteraado

De Secretaris,
CAROLINE PE'I'ERS

PETERS

Voor gelijkvormig afschrift,

De Burgemeester-Voorzitter,
DANN Y VANGOID'T'SENHOVEN

De Burgemeester,


