GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
SPECIFIEK REGLEMENT CULTUURFABRIEK

Gebruik Cultuurfabriek

ART. 1. CAPACITEIT
De Cultuurfabriek heeft een oppervlakte van 200m² en biedt volgende capaciteiten:
Toegelaten aantal personen rechtstaand: maximaal 400 personen.
Bij gebruik van tafels en stoelen: maximaal 150 personen.
Bij het plaatsen van tafels en stoelen moeten de uitgangen en nooduitgangen vrij blijven en moeten de
vluchtwegen minstens 80 cm breed zijn.
Bij gebruik van enkel stoelen: maximaal 230 personen.
De stoelen moeten zo geplaatst worden dat de uitgangen en nooduitgangen vrij blijven. Er moet ook
telkens een gang vrij blijven centraal of aan beide zijden van de ruimte van minstens 80 cm breed.
ART. 2. VOORZIENINGEN
Volgende technische en logistieke voorzieningen zijn permanent aanwezig
- Bergruimte
- Toog met koelkast
- 40 tafels
- 230 stoelen
- Projectiedoek
- Projector
- Klankinstallatie
- podiumelementen
De uitgebreide fiche met extra voorzieningen ligt ter beschikking van de gebruiker bij de dienst Vrije Tijd.
ART. 3. HUURPRIJS
De Cultuurfabriek kan gehuurd worden per dagdeel van 6 opeenvolgende uren. De huurprijs, opgenomen
in het gemeentelijk retributiereglement, varieert naargelang de categorie waaronder de huurder valt.
ART. 4. SABAM, BILLIJKE VERGOEDING
De gemeente betaalt jaarlijks Sabam en Billijke Vergoeding voor achtergrondmuziek. Wie concerten,
feesten of fuiven, voordrachten en lezingen, beurzen, film-, theater- of dansvoorstellingen, quizzen met
muziekuitvoeringen, dia- of videovertoningen, of fuiven organiseert, moet voor deze activiteiten een aparte
aangifte doen bij Sabam en voor activiteiten met dansgelegenheid eveneens een aangifte doen bij Billijke
Vergoeding
ART. 5. DRANKEN
Er is steeds een beperkte hoeveelheid drank aanwezig. Verenigingen die van deze service gebruik wensen
te maken, geven dit bij de reservatie door aan de dienst Vrije Tijd. Het staat de gebruiker vrij om eigen
drank mee te brengen of te laten leveren door een leverancier naar keuze.
Gelieve alle briefwisseling te richten aan het College
van Burgemeester en Schepenen,
Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.
IBAN BE83 0910 0022 1715, BIC GKCCBEBB
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