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Reglement huur evenementenhal
Art. 1. Capaciteit
De evenementenhal heeft een oppervlakte van 924m² en biedt naargelang de ruimte die gebruikt wordt
volgende capaciteiten:
Bij het gebruik van 1/3de van de evenementenhal (308m²)
-

Toegelaten aantal personen rechtstaand: maximaal 450 personen.
Bij gebruik van tafels en stoelen: maximaal 300 personen.
Bij gebruik van enkel stoelen: maximaal 300 personen.

Bij
-

het gebruik van 2/3de van de evenementenhal (616m²)
Toegelaten aantal personen rechtstaand: maximaal 900 personen.
Bij gebruik van tafels en stoelen: maximaal 600 personen.
Bij gebruik van enkel stoelen: maximaal 600 personen.

Bij
-

het gebruik van 3/3de van de evenementenhal (924m²)
Toegelaten aantal personen rechtstaand: maximaal 1350 personen.
Bij gebruik van tafels en stoelen: maximaal 900 personen.
Bij gebruik van enkel stoelen: maximaal 900 personen.

Bij het plaatsen van tafels en stoelen moeten de uitgangen en nooduitgangen vrij blijven. Vluchtwegen
moeten minstens 80 cm breed zijn. Wanneer enkel stoelen geplaatst worden moet er ofwel centraal of aan
beide zijden van de ruimte een gang van minstens 80 cm breed aanwezig zijn.
Art. 2. Voorzieningen
Volgende technische en logistieke voorzieningen zijn permanent aanwezig:
- Inkom, vestiaire, sanitair blok
- 2 kleedkamers + douches voorzien voor ongeveer 2 x 10 à 12 personen (dames – heren) op
het 1ste verdiep, na de inkomhal
- Bergruimte die kan ingericht worden als bar
- 924m² beschermtapijt
- 700 stoelen
- 1 mobiele bar met afwasbakken en aanrecht + 1 mobiele bar met boiler
- 1 elektrische kast voor PA
- WIFI
De uitgebreide fiche met extra voorzieningen en het plan waarop de technische uitrusting en de zone voor
bakken en braden is aangeduid, liggen ter beschikking van de gebruiker bij de dienst vrije tijd.
Art. 3. Huurprijs
De evenementenhal kan gehuurd worden per weekend van vrijdagavond 21u tot zondagavond 00.00u. In
overleg, kan bij grote evenementen die specifieke infrastructuur/inrichting vragen, de ruimte eerder
beschikbaar gesteld worden.

De huurprijs, opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement, varieert naargelang de ruimte die de
huurder vraagt en de categorie waaronder hij valt.
Reservatie van de evenementenhal kan enkel vóór 21 mei voorafgaand aan het werkjaar september –
augustus waarin de activiteit doorgaat.
Art. 4. Sabam, billijke vergoeding
Sabam en billijke vergoeding is niet voorzien door de gemeente. De organisator dient zelf de nodige
stappen te zetten.
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Reglement huur polyvalente zaal
Art. 1. Capaciteit
De polyvalente zaal heeft een oppervlakte van 300m² en biedt volgende capaciteiten:
Toegelaten aantal personen rechtstaand: maximaal 300 personen.
Bij gebruik van tafels en stoelen: maximaal 210 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 300 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 langs de muren van minstens 80 cm breed .
Art. 2. Voorzieningen
Volgende logistieke voorzieningen zijn permanent aanwezig:
- Bar met doorgeef-frigo’s
- 40 tafels, 30 barkrukken, 14 bartafels, 200 stoelen
De fiche met extra voorzieningen en het plan waarop de technische uitrusting en de zone voor bakken en
braden is aangeduid, liggen ter beschikking van de gebruiker bij de dienst vrije tijd.
Art. 3. Huurprijs
De polyvalente zaal kan gehuurd worden per dagdeel van 6 opeenvolgende uren. De huurprijs,
opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement, varieert naargelang de categorie waaronder de
huurder valt.
Deze zaal kan enkel gehuurd worden van maandag t.e.m. vrijdag tussen 6u. en 18.30u. en op woensdag
ook na 18.30u.
ART. 4. Sabam, billijke vergoeding
Sabam en billijke vergoeding zijn niet voorzien door de gemeente. De organisator dient zelf de nodige
stappen te zetten.
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Gebruik vergaderzaal
Art. 1. Capaciteit
De vergaderzaal biedt vergadercapaciteit voor 80 personen zittend en 30 personen aan tafels.
Art. 2. Voorzieningen
Volgende technische en logistieke voorzieningen zijn permanent aanwezig in beide zalen:
- Een digitaal bord, inclusief projector
- 80 stoelen en 14 tafels
- Internetaansluiting
Art. 3. Huurprijs
De vergaderzaal wordt zonder kosten ter beschikking gesteld aan de gebruikers uit categorie 1 en 2 voor
hun bestuursvergaderingen. Voor andere activiteiten kan de zaal gehuurd worden per dagdeel van 6
opeenvolgende uren. De huurprijs, opgenomen in het retributiereglement, varieert naargelang de
categorie waaronder de huurder valt.
Art. 4. Sabam, billijke vergoeding
Sabam en billijke vergoeding zijn niet voorzien door de gemeente. De organisator dient zelf de nodige
stappen te zetten.

