
Gebruiksreglement VZW Ons Huis 

1. Gebruiksperiode en doel 

De zalen De Burcht en De Tap kunnen worden gebruikt voor een duidelijk afgesproken 

periode. 

Voor avondgebruik moet de zaal ten laatste tegen 7u ’s anderendaags opgeruimd zijn. 

Bij reservatie is de gebruiker verplicht het doel van het gebruik kenbaar te maken aan de 

eigenaar: familiefeest, vergadering, drink, kaarting, … 

Fuiven kunnen niet doorgaan in de zalen. Onder fuif wordt verstaan: een dansfeest met 

een openbaar karakter. 

2. De sleutel 

De sleutel kan afgehaald worden in afspraak met de zaalverantwoordelijke Marc 

Monstrey. De sleutel dient bij dezelfde persoon binnengebracht te worden uiterlijk de dag 

nà gebruik tegen 7u30. 

3. Beamer 

Het gebruik van de beamer is gratis.  

4. Receptietafels 

In De Burcht  en in De Tap staan receptietafels gratis ter beschikking. Tafelrokken 

hiervoor dienen vooraf aangevraagd te worden en voor het wassen wordt nadien 10 euro 

aangerekend. 

5. Podiumelementen 

Er zijn podiumelementen ter beschikking. Deze dienen vooraf aangevraagd te worden. 

6. Keuken 

Alle toestellen dienen na gebruik gereinigd te worden. 

De vaatwasser is voor de gebruiker van De Burcht ter beschikking. Er wordt een 

vergoeding aangerekend en de vaatwasser dient nà gebruik gereinigd te worden 

Keukenhanddoeken zijn ter beschikking en die mogen na gebruik achtergelaten worden. 

7. Drank 

 Alle dranken worden geleverd door de vzw Ons Huis. Het meebrengen van dranken die 

in de zaal voorradig zijn, is NIET toegestaan. Voor het gebruik van meegebrachte 

wijnen/champagne/cava/prosecco/schuimwijn, …  dient een kurkrecht van 3 euro per fles 

betaald te worden. 

Er ligt vóór elk gebruik een inventarislijst van de drank. Op dit formulier moeten de 

standen van de elektriciteits- en gasmeter na het gebruik ingevuld worden. Volledig lege 

bakken moeten in de berging geplaatst worden. 

8. Betaling  

Alle facturen aangaande het gebruik van de zalen, evenals de verbruikte dranken, dienen 

binnen de maand betaald te worden op de rekening van de vzw Ons Huis. 

9. Sabam, Billijke vergoeding 

Sabam en Billijke vergoeding moeten door de gebruikers zelf geregeld worden. Er is wel 

een muziekinstallatie + micro in beide zalen aanwezig. Bij gebruik van deze installatie of 

een eigen muziekinstallatie dient er wel over gewaakt te worden dat nà 22u. de 

geluidssterkte dermate beperkt wordt dat de buren er geen hinder van ondervinden. 

10. Poetsen 

De zaal dient in verzorgde en oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. 



De tafels en de stoelen dienen geplaatst te worden volgens het schema in de zalen 

aanwezig. 

De keuken en het toilet worden door de gebruiker gereinigd met water en zeep. 

Poetsgerief staat ter beschikking. 

WC-papier, zeep en handdoekjes zijn in de toiletten aanwezig. 

11. Afvalverwerking 

Er liggen huisvuilzakken ter beschikking in de zaal. 

Sorteren van het afval (papier, glas, restafval, keukenafval) is verplicht. 

12. Zaalversiering 

Het gebruik van plakband, nagels en punaises voor het ophangen van versiering aan 

muren of houtwerk is ten strengste verboden. 

13. Veiligheid 

Er is een EHBO-verbandkistje en een branddeken aanwezig in de Tap en de Burcht. Ook 

blustoestellen en haspel zijn aanwezig. Noodverlichting is voorzien. 

14. Waarborg 

Bij reservatie voor een privé-activiteit wordt de aanvrager in kennis gebracht van dit 

gebruiksreglement en ontvangt hij een bericht tot betaling van de gebruiksvergoeding en 

een waarborg. 

De waarborg is niet recupereerbaar, maar wordt bij de eindafrekening in mindering 

gebracht op voorwaarde dat de zaal volgens deze overeenkomst werd achtergelaten. 

De reservatie is definitief op naam van de gebruiker als de gebruiksvergoeding en de 

waarborg is voldaan.. 

Door betaling van de waarborg verklaart de gebruiker zich akkoord met onderhavig 

gebruiksreglement. 

Alle betalingen dienen te gebeuren door middel van overschrijving op rekeningnummer 

BE80 1430 7042 9377 van VZW Ons Huis. 

Bij annulatie minstens 30 dagen vóór de voorziene activiteit wordt het voorschot en de 

waarborg teruggestort. 

15. Rookverbod 

Er is in het zalencomplex (zalen  en toiletten) een volledig rookverbod.  

16. Naleving van dit reglement  

Alle verenigingen-gebruikers van de zalen in het Centrum Ons Huis worden éénmalig 

gevraagd dit gebruiksreglement via mail, post of fax te aanvaarden en te ondertekenen 

met ‘Gelezen en goedgekeurd’. 

17. Sancties 

- roken in de zaal of de toiletten: 100 euro 

- eigen drank meebrengen: 200 euro 

- zaal niet tijdig, niet proper of niet volgens de geldende afspraken achterlaten: 100 

euro 

- zaal niet gebruiken voor opgegeven doel: 200 euro 

- schade: factuur van de herstelling 

18. Dit reglement treedt onmiddellijk in voege. 

19. Over alles wat niet door onvoorziene omstandigheden voorzien is, wordt beslist door het 

dagelijks bestuur van de VZW. 

Gistel, 1 januari 2019 


