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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De gebruikers van de zaal gelieve volgende voorschriften stipt na te lezen:

• 'Leeggoed' gescheiden van het 'vol goed' houden. Leeggoed sorteren in de originele bakken
en plaatsen in de hal waar plaats voorzien is voor het leeggoed.
• Tafels afruimen, papieren tafellakens, vuil in de vuilniszakken deponeren. Tafels op elkaar
stapelen. Zaal borstelen.
• Glazen spoelen en op dienbladen plaatsen in de keuken. Glazen niet in de kast plaatsen!
• Tassen en ondertassen afwassen en in de keuken laten staan.
• Het leeggoed van eigen wijnflessen dient zelf terug meegenomen te worden.
• Alle vreemde voorwerpen en materialen verwijderen uit de zaal tegen het einde van de huur
(kookgerief, discobar, verpakkingen, geschenken enz... )
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstallen en/of vernielingen.
• De verwarming uit schakelen.
• Lichten doven.
• Deuren afsluiten en sleutel in de brievenbus deponeren.
• Bij het gebruik van kaarsen opletten met het afdruipen van kaarsvet op tafels en op de
grond (ook buiten), de reiniging van de vloer gebeurt met speciale producten en wordt
aangerekend aan de klant.
• Controleer ook of buiten geen slingervuil wordt nagelaten (versieringen, papier, plastieken
borden, bestek, sigarettenpeuken ... )
• Onderhoudskosten zijn in de huurprijs inbegrepen doch de huurder dient minimaal op te
ruimen. (tafels afruimen, toog, glazen spoelen, , borstelen, vuilzakken in gehuurde container).
lndien het lokaal niet volledig en netjes opgeruimd wordt, zal er een meerprijs aan
onderhoudskosten aangerekend worden van minimum €100,00.
• De huurder dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen betreffende geluidshinder en
alle andere politiereglementen.
• Voor diefstal, beschadigingen, geweld wordt de stedelijke politie ingelicht.
• Bij activiteiten die door de vzw als risico-activiteiten worden aanzien kunnen bijkomende
voorwaarden opgelegd warden.
• De raadgevingen van de uitbater van het café opvolgen. Hij/zij is door ons aangesteld om
toezicht te houden. lndien u vragen of moeilijkheden hebt, contacteer de uitbater.
• In het hele complex geldt bij wet van 1 januari 2007 een rookverbod.
De raad van bestuur
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Gelezen en goedgekeurd - de huurder.
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