REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN
HET CULTUURCOMPLEX ‘IPSO FACTO’
HOOFDSTUK 1
ARTIKEL 1
§1.

ALGEMENE BEPALINGEN

TOEPASSINGSVELD : BESTEMMING

Dit reglement regelt het gebruik van de polyvalente zaal, de artiestenloges, de
tentoonstellingsruimte/foyer en de cafetaria in het cultuurcomplex ‘ipso facto’ in de
Marktstraat 25 in 8460 Oudenburg.

§2.

De zalen in het cultuurcomplex ‘ipso facto’ zijn bestemd als ontmoetingsplaats voor
socio-culturele activiteiten, zoals voordrachten, diamontages, filmvoorstellingen,
vergaderingen, lessen, discussieavonden, studiedagen, tentoonstellingen, optredens,
theatervoorstellingen, recepties, feesten, maaltijden …
Fuiven zijn niet toegestaan.

§3.

De zalen in het cultuurcomplex ‘ipso facto’ ressorteren onder het stadsbestuur van
Oudenburg en worden beheerd door het College van Burgemeester en Schepenen.
De Dienst Cultuur staat in voor de uitvoering van de beslissingen van het College van
Burgemeester en Schepenen en voor de werking van de zalen in het cultuurcomplex
‘ipso facto’.

ARTIKEL 2
§1.

TOEPASSINGSVELD : HUURDERS OF GEBRUIKERS

Bovenvermelde lokalen kunnen ter beschikking gesteld worden van of gehuurd
worden door iedereen, mits aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan.

§2.

Bij dubbele aanvragen tot gebruik geldt principieel de datum van aanvraag. Voor
aanvragen die eenzelfde tijdstip of periode omvatten, wordt er steeds voorrang
gegeven aan Oudenburgse verenigingen of instellingen. In voorkomend geval wordt
steeds voorrang verleend aan activiteiten die door de Stad Oudenburg zelf worden
georganiseerd.
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ARTIKEL 3
§1.

TOEPASSINGSVELD : ACCOMMODATIE

De volgende ruimten kunnen gehuurd worden.
1.1.

De polyvalente zaal bestaat uit:
 een zaal
 een vestiaire
 een regiekamer
 een sanitaire ruimte
 een bergruimte
 twee artiestenloges met sanitair (extra)

1.2.

De tentoonstellingsruimte/foyer bestaat uit:
 een zaal
 een sanitaire ruimte

1.3.

De cafetaria bestaat uit:
 een cafetaria
 een sanitaire ruimte
 een bergruimte

§2.

Niet gehuurde delen mogen niet betreden worden. De organisator dient hiervoor de
nodige maatregelen te treffen.

§3.

Volgend

materiaal

is

aanwezig

en

kan eventueel

mits

betaling

van

de

overeenkomende vergoeding (zie art. 13, §9) gebruikt worden.

1.1.

tribune (205 plaatsen) – (63) tafels en (378) stoelen – lichtinstallatie –
geluidsinstallatie – beamer en scherm (polyvalente zaal)

1.2.

(8) receptietafels (polyvalente zaal en/of tentoonstellingsruimte/foyer)

1.3.

(10) tafels en (40) stoelen (cafetaria)
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HOOFDSTUK 2
ARTIKEL 4
§1.

PRAKTISCHE AF SPRAKEN

WIJZE VAN AANVRAGEN EN TOEZEGGING

De huur/het gebruik van de zalen kan enkel schriftelijk (per brief of elektronisch)
worden aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen (t.a.v. de
Dienst Cultuur) via een aanvraagformulier.

§2.

De organisator kan zich vooraf informeren bij de Dienst Cultuur betreffende de
beschikbare data en de algemene huurvoorwaarden.

§3.

De organisator kan telefonisch een optie nemen op de beschikbare data. Deze optie
dient de organisator binnen de veertien dagen schriftelijk te bevestigen met een
aanvraagformulier. Indien dit niet binnen de termijn van veertien dagen gebeurt, wordt
de optie geannuleerd.

§4.

De aanvraag kan op zijn vroegst tien maanden maar moet uiterlijk tien weken vóór de
datum van de activiteit gebeuren. Elke aanvraag tot huur/gebruik van de zalen dient
afzonderlijk te worden gesteld, tenzij het een reeks betreft.

§5.

Iedere organisator ontvangt binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag een
schriftelijk antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen in de vorm van
een bevestigingsbrief met een gebruiksovereenkomst. Iedere organisator ontvangt
ook een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden.

§6.

De reservatie van de door de organisator aangevraagde ruimten wordt pas definitief
na de gebeurlijke betaling van de gebruiksvergoeding én na het ondertekenen en
terug indienen van de gebruiksovereenkomst. De waarborg dient betaald te worden
vóór de eerste ingebruikname.

§7.

Een gebruiksdag bedraagt vierentwintig uur (opbouw, activiteit en afbraak
inbegrepen). Het gewenste begin- en einduur wordt meegedeeld bij de aanvraag.
Indien de organisator een extra gebruiksdag, opbouwdag of repetitiedag wenst te
organiseren, dan moet dit samen met het gebruik voor de eigenlijke activiteit
aangevraagd worden.

§8.

Wanneer de organisator voor de activiteit, tijdens de pauze of na de activiteit de
cafetaria wenst te gebruiken, dan moet dit ook aangevraagd worden op het
aanvraagformulier.
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§9.

De aanvrager moet altijd de werkelijke organisator zijn. Dit kan onder meer blijken uit
de promotie, de financiële afhandeling en de overeenkomst. Aanvragen waarbij er
aanwijzingen zijn dat de aanvrager optreedt als tussenpersoon of bemiddelaar
kunnen worden geweigerd.

§10.

Elke organisator die de zalen in het cultuurcomplex wenst te huren/gebruiken is
verplicht de persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon) van minstens twee
verantwoordelijke personen aan het College van Burgemeester en Schepenen te
vermelden op het aanvraagformulier op straffe van onontvankelijkheid van zijn
aanvraag.

ARTIKEL 5
§1.

BETALINGSMODALITEITEN

Samen met de bevestigingsbrief van het College van Burgemeester en Schepenen
en de gebruiksovereenkomst worden er twee facturen meegestuurd. Het betreft de
factuur voor de gebruiksvergoeding én de factuur voor de waarborgsom.

§2.

De organisator dient de gebruiksvergoeding binnen de dertig dagen volgend op de
factuurdatum te betalen. De waarborg dient betaald te worden vóór de eerste
ingebruikname.

§3.

Indien – voor of na huur/gebruik van de zalen – zou blijken dat de gegevens die door
de aanvrager zijn verstrekt onvolledig of onjuist zijn/waren, dan wordt naast de reeds
betaalde

gebruiksvergoeding

een

aanvullende

vergoeding

gevorderd

in

overeenstemming met het correcte tarief voor het werkelijke gebruik (zie art.13).
Hiervoor wordt een bijkomende factuur opgemaakt die eveneens binnen de dertig
dagen volgend op de factuurdatum moet betaald worden.

ARTIKEL 6
§1.

ANNULERING

Indien het stadsbestuur zich verplicht ziet, ten gevolge van overmacht, het
toegestane gebruik te annuleren, dan wordt hiervan onverwijld kennisgegeven aan de
kandidaat-gebruiker(s). Deze intrekking kan geen aanleiding geven tot het vragen van
enige

schadevergoeding.

De

volledige

gestorte

gebruiksvergoeding

en

de

waarborgsom worden terugbetaald.
§2.

Indien de organisator na ondertekening van de overeenkomst door om het even
welke omstandigheid afziet van het gebruik van de zalen, dan is hiervoor een
schadevergoeding verschuldigd van:

4



10% van de gebruiksvergoeding bij annulatie tussen twee maanden en één
maand voor de datum van de activiteit;



50% van de gebruiksvergoeding bij annulatie tussen één maand en één week
voor de datum van de activiteit;



100% van de gebruiksvergoeding bij annulatie één week of minder voor de
datum van de activiteit.

De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De schadevergoeding dient binnen de
dertig dagen volgend op de factuurdatum betaald te worden. In voorkomend geval
kan de schadevergoeding afgehouden worden van de reeds betaalde vergoeding
en/of waarborg.
§3.

Alle communicatie rond de annulering van het gebruik gebeurt door en op kosten van
de organisator.

ARTIKEL 7
§1.

VERZEKERING

De organisator is verplicht een polis burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de
hele duurtijd van de activiteiten met volgende waarborgen:


de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de organisator van
de activiteiten uit hoofde van schade, zowel materiële als lichamelijke schade,
veroorzaakt door een ongeval aan derden en voortvloeiend uit de organisatie
van de activiteiten in de gebruikte gebouwen;



de burgerlijke contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid die ten
laste kan vallen van de organisator van de activiteiten uit hoofde van materiële
schade aan de in gebruik genomen zalen en hun vaste inboedel en aan het
materiaal en de voorwerpen die door de Stad ter beschikking worden gesteld.

De organisator bezorgt ten laatste twee weken voor aanvang van de activiteit een
kopie van de afgesloten polis(sen) aan de Dienst Cultuur. Bij het niet kunnen
voorleggen van deze documenten kan de toelating voor de geplande activiteiten
ingetrokken worden.
De organisator wordt tevens aangeraden een diefstalverzekering af te sluiten.
§2.

De organisator is gehouden afstand van verhaal te doen tegenover de stad
Oudenburg, haar personeel of haar verzekeringsmaatschappij voor alle schade en
ongevallen aan hemzelf of derden toegebracht, zowel op materieel als lichamelijk
vlak.
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De organisator blijft zelf verantwoordelijk tegenover derden voor alle ongevallen, voor
verlies, diefstal of schade van private goederen; ook voor de voorvallen en/of
gebeurtenissen in de niet gehuurde maar wel gebruikte ruimten.

ARTIKEL 8
§1.

ORDE, VEILIGHEID EN NETHEID

De organisator moet zich als een goede huisvader gedragen tegenover de gehuurde
infrastructuur en de benutte voorzieningen zoals toiletten, meubilair, e.d. Hij draagt er
zorg voor dat bij het verlaten van de lokalen alle lichten gedoofd zijn en er een
controle heeft plaatsgehad om mogelijk brandgevaar op te sporen. Hij neemt hiervoor
de nodige maatregelen tot voorkomen van schade of brand. De organisator dient de
zaal terug in orde te zetten zoals hij die heeft gevonden/in gebruik genomen.

§2.

Alle elementen die worden aangebracht in de zalen (vlaggen, versiering, e.d.) moeten
op een zodanige wijze worden aangebracht dat zij geen bijkomend brandgevaar of
enige andere schade aan muren, deuren en/of vensters veroorzaken.

§3.

De organisator zal de grootst mogelijke netheid nastreven. Alle vuilnis dient door de
organisator te worden opgeruimd en meegenomen.
De lokalen moeten na gebruik onmiddellijk worden schoongemaakt volgens de
richtlijnen van de verantwoordelijke zodat ze onmiddellijk weer bruikbaar zijn en dit
binnen de afgesproken gebruikstermijn.
Ook alle zwerfvuil in de nabije omgeving van het complex (plein en park) moet na
elke activiteit worden verwijderd. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen de kosten
voor de extra reiniging aan de organisator worden aangerekend. De factuur dient
binnen de dertig dagen volgend op de factuurdatum betaald te worden.

§4.

Na de activiteit moet al het materiaal dat geen deel uitmaakt van het cultuurcomplex
of niet behoort tot het patrimonium van de Stad onmiddellijk worden verwijderd, en dit
voor het verstrijken van de overeengekomen gebruikstermijn. Het stadsbestuur kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor achtergelaten of verloren materiaal.
Per dag dat het materiaal langer ter plaatse blijft staan zal een vergoeding worden
opgelegd gelijk aan het bedrag van de huur/het gebruik van de zalen, volgens de
categorie waartoe de organisator behoort. De factuur dient binnen de dertig dagen
volgend op de factuurdatum betaald te worden.

§5.

De organisator moet ervoor zorgen dat alle toegangswegen steeds bereikbaar blijven
voor de eerstehulpdiensten. Om veiligheidsredenen is het verboden om de
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dienstwegen met een voertuig te betreden. Enkel omwille van lossen en laden kan de
wagen tot bij het complex aan de achterzijde gereden worden en moet onmiddellijk
na het lossen en/of laden vertrekken. Alle vervoermiddelen mogen enkel op de
daartoe voorziene parkeerplaatsen worden gestald. De nooduitgangen mogen niet
worden gesloten of versperd door obstakels.
§6.

Het maximumaantal toegelaten personen bedraagt in:


de polyvalente zaal:
 zittend:
o tribune: 205 zitplaatsen + extra rij voor rolwagens
o losse tafels en stoelen: 378 personen
 staand:
450 personen



de tentoonstellingsruimte/foyer: 100 personen



de cafetaria:
 zittend:
 staand:



de artiestenloges: 2 x 4 personen



de regiekamer: 2 personen

ARTIKEL 9
§1.

40 personen
80 personen

SCHADE

De organisator is aansprakelijk voor de door hem aangericht schade aan het gebouw
of de inboedel. Hij moet deze schade onmiddellijk melden aan de Dienst Cultuur van
de Stad Oudenburg.

§2.

De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het materieel van de
organisator.

§3.

Vóór en na ieder gebruik zal de zaalverantwoordelijke het gebouw inspecteren.
Hiervoor wordt er telkens een plaatsbeschrijving en een inventaris opgemaakt die
door beide partijen worden ondertekend.
Indien er schade wordt vastgesteld aan de lokalen en/of aan het meubilair, zullen de
kosten hiervoor automatisch ten laste worden gelegd van de laatste organisator. De
waarborg dient als eerste schadeloosstelling. Het bedrag van de herstellingskosten
zal aan de organisator worden aangerekend indien deze kosten niet integraal worden
gedekt door de waarborg. De factuur dient binnen de dertig dagen volgend op de
factuurdatum betaald te worden. Bedraagt de schade minder dan de gestelde
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waarborg, dan wordt het resterende gedeelte na herstel aan de organisator
terugbetaald.
§4.

Bij herhaalde of moedwillige beschadigingen kan het College van Burgemeester en
Schepenen de betrokken organisator het gebruik van de lokalen tijdelijk of definitief
ontzeggen.

ARTIKEL 10
§1.

ONEIGENLIJK GEBRUIK, ONDERHUUR OF OVERDRACHT

De zalen mogen uitsluitend worden gehuurd/gebruikt voor de activiteiten waarvoor
toestemming werd verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. De
aard, inhoud en duur van de toegestane activiteit mogen dus niet afwijken van
datgene waarvoor toelating werd verleend.

§2.

Wie een lokaal aanvraagt, doet dit in de hoedanigheid van organisator of namens
een organiserende instantie.

§3.

Onderverhuring of overdracht aan of gebruik door derden is verboden.

§4.

Wanneer dergelijk misbruik vooraf vastgesteld wordt,

kan de overeenkomst

ontbonden worden maar blijft de vooropgestelde gebruiksvergoeding verschuldigd.
Wanneer het misbruik tijdens of na de activiteit vastgesteld wordt, dan wordt een
extra schadevergoeding geëist en zijn zowel de organisator als de eigenlijke
gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan. De factuur dient binnen de
dertig dagen volgend op de factuurdatum betaald te worden.

ARTIKEL 11

GESCHILLEN

Elke betwisting betreffende de interpretatie of de toepassing van dit reglement die niet door
een minnelijke schikking kan worden geregeld, zal door de Rechtbank, bevoegd voor het
rechtsgebied van Oostende, worden beslecht.

ARTIKEL 12

SANCTIE

Elke inbreuk of overtreding van dit reglement kan leiden tot het verdubbelen van de huur bij
een volgende huuraanvraag en/of een schorsing of uitsluiting voor toekomstig gebruik. Het
College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de ernst van de inbreuk of de
overtreding, bepaalt of de huur wordt verdubbeld en spreekt zich uit over de eventuele
schorsing of uitsluiting.
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HOOFDSTUK 3
ARTIKEL 13
§1.

TARIEVEN1

GEBRUIKSVERGOEDING

De gebruiksvergoeding omvat het gebruik van de gehuurde zaal voor een maximum
van vierentwintig uur (opbouw, voorstelling en afbraak inbegrepen). Indien er langer
gebruik wordt gemaakt van de zaal wordt dit als een tweede gebruiksdag beschouwd.

§2.

De gebruiksvergoeding omvat volgende bijkomende vergoedingen niet. Deze vallen
volledig ten laste van de organisator:


auteursrechten, alle taksen e.a. van een activiteit;



de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor optredende buitenlandse artiesten;



gebruik van de aanwezige technische uitrusting. Voor de bediening van licht en
geluid dient de organisator zelf in te staan.

§3.

Het verschuldigde bedrag voor de huur/het gebruik dient te worden gestort of
overgeschreven op rekening met nummer 091-0002445-49 op naam van de Stad
Oudenburg met vermelding van de naam van de organisator en de datum van het
gebruik.

§4.

De winterperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.
De zomerperiode loopt van 1 april tot en met 30 september.

§5.

Cat.

1

Tarieven polyvalente zaal (+ sanitair + bergruimte + vestiaire + beschikbare tafels en
stoelen)
Aanvrager

Winter

Zomer

A

Oudenburgse verenigingen en instellingen

150,00 euro

125,00 euro

B

Niet – Oudenburgse verenigingen en instellingen

250,00 euro

225,00 euro

C

Bedrijven en private personen

400,00 euro

375,00 euro

De tarieven zijn onderhevig aan geldende indexaanpassingen.
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§6.

Tarieven extra ruimten

Artiestenloges
A

Oudenburgse verenigingen en instellingen

10,00 euro/loge

B

Niet – Oudenburgse verenigingen en instellingen

25,00 euro/loge

C

Bedrijven en private personen

25,00 euro/loge

§7.

Tarieven tentoonstellingsruimte/foyer (+ sanitair)

Cat.

Aanvrager

Winter

Zomer

A

Oudenburgse verenigingen en instellingen

50,00 euro

25,00 euro

A’

Oudenburgse kunstenaars en Oudenburgse
culturele initiatieven (ook particulier)

50,00 euro

25,00 euro

B

Niet – Oudenburgse verenigingen en instellingen

75,00 euro

50,00 euro

C

Bedrijven en private personen

250,00 euro

225,00 euro

§8.

Cat.

Tarieven cafetaria (+ sanitair + bergruimte + beschikbare tafels en stoelen)

Aanvrager

Winter

Zomer

A

Oudenburgse verenigingen en instellingen

50,00 euro

25,00 euro

B

Niet – Oudenburgse verenigingen en instellingen

75,00 euro

50,00 euro

C

Bedrijven en private personen

175,00 euro

150,00 euro
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§9.

Tarieven extra materiaal

Tribune

50,00 euro

Lichtinstallatie

25,00 euro

Geluidsinstallatie

25,00 euro

Beamer en scherm

25,00 euro

§10.

Voor meerdaagse producties of evenementen wordt vanaf de tweede onmiddellijk
aansluitende

gebruiksdag

een

korting

toegekend

van

50%

op

de

totale

dagvergoeding voor de gebruikte/gehuurde zalen (en de tribune).
§11.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan omwille van specifieke redenen
afwijken van bovenstaande gebruiksvergoeding.

§12.

De erkende Oudenburgse adviesraden kunnen één dag per jaar gratis gebruik maken
van de infrastructuur van het cultuurcomplex. Deze vrijstelling geldt niet voor de
verbruiksvergoeding bij het gebruik van de cafetaria zoals bepaald in artikel 16.

ARTIKEL 14

WAARBORG

§1.

De waarborg voor de polyvalente zaal bedraagt 250,00 euro.

§2.

De waarborg voor de tentoonstellingsruimte/foyer bedraagt 50,00 euro.

§3.

De waarborg voor de cafetaria bedraagt 100,00 euro.

§4.

De waarborg voor de geluidsinstallatie, voor de lichtinstallatie en voor de beamer en
het scherm bedraagt telkens 50,00 euro.

§5.

Indien er geen schade of inbreuken werden vastgesteld, zal de waarborgsom binnen
maximum één maand na het beëindigen van de activiteit vrijgegeven worden.
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HOOFDSTUK 4
ARTIKEL 15
§1.

GEBRUIK

VAN DE ZALEN

ALGEMEEN

Verbodsbepalingen
1.1.

Het is in principe verboden:
 mobiele kooktoestellen of opwarmingsapparaten, gevoed met brandstoffen,
open vuren of kaarsen te gebruiken in de zaal. Dit mag enkel in de daarvoor
voorziene ruimte;
 te overnachten in de lokalen;
 reclame, affiches, aankondigingen, e.d. aan te brengen op andere dan de
daartoe voorziene plaatsen. Deze mogen echter wel afgegeven worden (zie
art.20);
 de nooduitgangen te belemmeren;
 de noodverlichting en pictogrammen die de nooduitgangen aanduiden af te
dekken;
 kleefband te gebruiken op ramen en vensters;
 lokalen, ramen, deuren, muren, zuilen, panelen of vloeren te benagelen,
beplakken of ander hechtingsmateriaal aan te brengen;
 nagels, haken, duimspijkers, kleefband … in de muren, vloeren, deuren en
balken te bevestigen;
 vuilnis op de grond te werpen of achter te laten;
 gevaarlijke stoffen of vloeistoffen in het gebouw te brengen;
 de rust van de omgeving te storen (door overdreven lawaai);
 de sleutels aan derden door te geven zonder toestemming van de Stad
Oudenburg;
 om veiligheidsredenen jassen, paraplu’s, rugzakken of boekentassen in de
zaal te brengen;
 de lokalen voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor de Stad
Oudenburg toestemming heeft verleend.
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1.2.

Het roken in openbare plaatsten is verboden. In alle ruimten van het

cultuurcomplex geldt dan ook een algemeen rookverbod. Wanneer gerookt wordt
in kader van een voorstelling moet dit gesignaleerd worden aan de
zaalverantwoordelijke en moet er rekening worden gehouden met de wetgeving
ter zake.
1.3.

Behalve programma’s, tekstboekjes, cd’s en dvd’s van de activiteit of

optredende artiest mag er niets verkocht of uitgedeeld worden zonder schriftelijke
toestemming van de Stad Oudenburg.

§2.

Voorschriften
De organisator verplicht er zich toe te voldoen aan alle voorschriften inzake:


auteursrechten (SABAM) en billijke vergoeding;



politie, openbare rust, openbare orde en openbare zeden;



reglementeringen betreffende de brandveiligheid en voedselveiligheid;



alle andere reglementeringen die betrekking hebben op de aard van de
geplande activiteiten.

§3.

Toegang
Alleen de organisator, zijn helpers, de optredende artiesten, hun technici en het
personeel van het cultuurcomplex mogen de ruimten betreden die niet toegankelijk
zijn voor het publiek (zoals de regiekamer, de artiestenloges …).

§4.

Nachtlawaai
Alle lawaaihinder veroorzaakt door muziek of lawaai afkomstig van activiteiten in de
gehuurde/gebruikte ruimten moet worden vermeden. De organisator neemt hiertoe
alle nodige maatregelen en is aansprakelijk voor de inbreuken. De organisator moet
steeds gevolg geven aan de bevelen van de politie en eventueel stedelijke
ambtenaren belast met het toezicht. Aan het niet opvolgen van deze bevelen of
richtlijnen zijn sancties verbonden. Van positieve vaststellingen door de politie van
lawaaihinder kan steeds een proces-verbaal worden opgesteld.
De deuren moeten gedurende de hele activiteit dicht blijven.
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§5.

Zaalverantwoordelijke
De Stad heeft steeds het recht om de zalen in het cultuurcomplex te bezichtigen. De
organisator is verplicht gratis toegang te verlenen aan de zaalverantwoordelijke. De
organisator moet zich houden aan de richtlijnen die door de zaalverantwoordelijke
worden verstrekt.

ARTIKEL 16
§1.

VERBRUIK – CAFETARIA

In de gebruikte/gehuurde zalen van het complex mogen geen goederen ter verbruik
worden aangeboden of verkocht, tenzij dit gebeurt in het kader van een feestmaal als
hoofdactiviteit (en enkel voor wat betreft de goederen die genuttigd kunnen worden
tijdens de maaltijd).

§2.

Bij het gebruik of de huur van een zaal van het complex mogen geen andere
verbruiksgoederen ter consumptie worden aangeboden of verkocht dan deze die
beschikbaar zijn in de cafetaria.

§3.

Voor het verkopen van verbruiksgoederen (drank en etenswaren) voor eigen rekening
is het gebruik of de huur van de cafetaria verplicht.

§4.

De cafetaria kan enkel gehuurd of gebruikt worden buiten de openingsuren van het
museum. Tijdens de openingsuren wordt de cafetaria exclusief uitgebaat door de
stad.

§5.

Bij het gebruik van de cafetaria mogen enkel de door de stad aangekochte en ter
beschikking gestelde producten worden verkocht. Door de gebruiker dient een
verbruiksvergoeding betaald te worden a rato van 175 % van de inkoopprijs (inclusief
BTW).

§6.

Voor en na het gebruik zal de zaalverantwoordelijke, samen met de organisator, de
voorraad van verbruiksgoederen controleren en inventariseren. De factuur zal
opgemaakt worden op basis van de aldus vastgestelde verschillen. De factuur dient
binnen de dertig dagen volgend op de factuurdatum betaald te worden.
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ARTIKEL 17
§1.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Alle technische en praktische afspraken dienen ten laatste vier weken voor de
activiteit te gebeuren met de zaalverantwoordelijke.

§2.

De aanwezige technische uitrusting van de polyvalente zaal is eigendom van het
stadsbestuur en kan in overleg met de verantwoordelijke gebruikt worden.

§3.

De Stad Oudenburg kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de zaal niet voldoet
aan de technische vereisten van de activiteit. Materialen die niet voorkomen op de
technische fiche moeten door de organisator op eigen kosten worden gehuurd.

ARTIKEL 18
§1.

PROMOTIE

De geplande activiteit kan worden opgenomen in de activiteitenkalender van de Stad
Oudenburg (www.oudenburg.be). Deze service is gratis.

§2.

De organisator mag een tiental affiches en een aantal flyers afgeven aan de balie van
het

cultuurcentrum.

Deze

zullen

verspreid

worden

over

de

verschillende

stadsdiensten. Ook deze service is gratis.
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