
 

 
Reglement : Ter beschikking stellen van lokalen 

 
 

Heemkring De Drie Rozen vzw 

Kerkstraat 41-45, 2970 ‘s-Gravenwezel BTW-nummer: 0408.266.961  

 

Artikel 1 

Heemkring De Drie Rozen vzw is slechts gebonden nadat de gebruiker het contract heeft ondertekend 

en het voorschot voor de ter beschikking stelling heeft gestort. 

Artikel 2 

De gebruiker mag de lokalen uitsluitend gebruiken in overeenstemming met hun aard en gewone 

bestemming. 

Artikel 3 

a. De gebruiker erkent dat de lokalen zijn afgegeven in goede staat zonder enige uiterlijke schade, 

behoudens de opmerkingen die tegensprekelijk zijn vastgesteld door beide partijen voor het in 

gebruik nemen van het lokaal. 

b. De gebruiker zal de zaal in dezelfde staat achterlaten als waarin hij deze in gebruik heeft genomen. 

Eventuele schade zal verhaald worden op de gebruiker met een minimumbedrag van 100 €. 

Artikel 4 

De heemkring is niet verantwoordelijk voor het uitvallen van de elektrische en andere technische 

installaties. Technische storingen te wijten aan overmacht kunnen geen aanleiding geven tot 

schadevergoeding. De heemkring is niet verantwoordelijk voor brand, vernietiging, diefstal of verlies van 

materiaal of data, eigendom van de gebruiker, dat zich in de zaal bevindt. 

Artikel 5 

De gebruiker sluit een verzekering af voor zijn eigen inboedel, waarbij de verzekeraar afziet van verhaal 

ten voordele van de Heemkring De Drie Rozen vzw. 

Artikel 6 

De heemkring is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De gebruiker staat zelf in voor een 

verzekering bij gebeurlijke ongevallen en contractuele aansprakelijkheid. 

Artikel 7 

Het is verboden de ter beschikking stelling geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij. 

Artikel 8 

Het is verboden te roken in de lokalen van de heemkring. 

Artikel 9 

De gebruiker dient er op toe te zien dat in de gebouwen geluidsoverlast wordt vermeden. Eventuele 

klachten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Artikel 10 

Er mogen niet meer deelnemers aanwezig zijn dan voor de veiligheid toegelaten is. 

Artikel 11 

Eventuele extra kosten zullen achteraf bij de facturatie in rekening gebracht worden. Dit betreft o.a. 

extra materiaal – afvalzakken – gebroken glazen of borden – leeggoed en reinigingskosten. 

Artikel 12 

Indien men gebruik maakt van de beschikbare voorraad dranken dan wordt het verbruik hiervan 

gefactureerd aan het normale tarief van de heemkring. 


