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1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

1.1 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud, organisatie, deelnemers).

1.2

1.3

1.4
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Bij een tentoonstelling staat de inrichter in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen en wel 

met een verzekeringspolis ‘van nagel tot nagel’, d.w.z. alle risico’s van brand diefstal en beschadiging.

De gebruiker dient de voor zijn activiteit vastgestelde schade te rapporteren aan de verantwoordelijke 

zalenverhuur. Het risico bestaat immers dat anders deze schade te zijnen laste gelegd wordt.

De verantwoordelijke zalenverhuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van of schade aan 

achtergelaten apparaten, goederen en uitrusting van de gebruikers. Daarom is de gebruiker verplicht 

onmiddellijk na iedere activiteit de materialen, goederen en uitrusting, niet behorend tot de uitrusting van de 

Cultuurkapel, te verwijderen.

De verantwoordelijke zalenverhuur kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of voor 

schade aan derden (bezoekers).

De verantwoordelijke zalenverhuur heeft, met het oog op de verzekering van de burgerlijke en de contractuele 

aansprakelijkheid van de gebruikers bij de verzekeringsmaatschappij ‘Ethias' een abonnementspolis afgesloten. 

Vermits er een huurcontract is (vandaar dat er sprake is van contractuele aansprakelijkheid), vervalt de 

gewone verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die de meeste verenigingen of privépersonen reeds hebben 

afgesloten. De organisatoren moeten het hoger genoemde risico dan ook dekken via deze abonnementspolis of 

via een eigen verzekeraar, waarvan het bewijs vóór de activiteit moet voorgelegd worden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de contractuele 

aansprakelijkheid (nl. schade aan roerende en onroerende goederen, zijnde het gebouw en de uitrusting).Veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden aan de verantwoordelijke zalenverhuur. 

Na oproeping van de betrokkene wordt in gezamenlijk overleg de schaderaming en de schaderegeling 

vastgesteld.

Bij niet-verschijning van de betrokkene wordt door de verantwoordelijke zalenverhuur zelf een schaderaming 

opgemaakt.



1.5 a

1.5 b

1.6

2. AANVRAGEN ZALEN

2.1 Gebruikers nemen vooraf contact op met de verantwoordelijke zalenverhuur tijdens de kantooruren via

CC Zwaneberg

Cultuurplein 1

2220 Heist-op-den-Berg

Tel. 015 25 07 70

Mail. bernadette@zwaneberg.be

2.2 Voor het gebruik van de zalen dient zo snel mogelijk een aanvraagformulier ingevuld te worden.

2.3 Bij de aanvraag wordt een reservatieformulier in dubbel opgesteld. Hierop worden de afspraken genoteerd.

2.4

2.5

3. VEILIGHEID

3.1 De vrije toegang tot de lokalen moet altijd behouden blijven. De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven.

3.2

3.3

3.4
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Noch de brandweerkasten, noch enig ander veiligheidsmateriaal mogen bedekt zijn; evenmin mag er een 

meubelstuk of een obstakel voor geplaatst worden.

De gebruiker moet voldoen aan alle gangbare voorschriften en verplichtingen m.b.t. het organiseren van 

evenementen, zo o.m. de geldende politiereglementen inzake leeftijdsgrens, sluitingsuur, gebouwen 

toegankelijk voor het publiek en het algemeen reglement op de arbeidsbescherming.

De gebruiker wordt verondersteld zich in regel te stellen met de heersende wetgeving en reglementen die 

specifiek samenhangen met de activiteit in kwestie: o.a. toelating SABAM voor het gebruik van muziek, 

tijdelijke aanvraag voor het betalen van uitvoerdersrechten bij opgenomen muziek (de ‘billijke vergoeding’) 

...

Wat betreft de ‘billijke vergoeding’ heeft het gemeentebestuur een jaarforfait betaald voor de Cultuurkapel 

(PZ/jaartarief met drank). 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de Vaste Adviescommissie 

van gebruikers en deskundigen voor CC Zwaneberg nader bepaald.

Aan het aanvraagformulier dient een uitnodiging voor de activiteit te worden gehecht en als er 

toegangsbewijzen zijn, eveneens 2 exemplaren hiervan.

De schoonmaak wordt apart verrekend aan € 9,9 per uur (eerste 7 uur) en € 19,8 per uur (vanaf achtste uur).

Firma's betalen € 19,8 per uur.

Sleutel(s) worden volgens afspraak opgehaald bij de verantwoordelijke zalenverhuur (of volgens afspraak bij 

één van de andere sleutelhouders).

De in- en uitgangen en de nooddeuren moeten tijdens de activiteit open zijn, concreet betekent dit dat o.m. 

de glazen deuren van de achteringang en de deur aan straatkant niet op slot mogen zijn tijdens de activiteit.

De lokalen moeten voldoende verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige 

verlichtingsbron.



3.5

Het maximum aantal plaatsen van de Cultuurkapel bedraagt 120 plaatsen bij theateropstelling.

3.6 Brandbestrijdings- en brandmeldingsapparatuur is geen speelgoed. Misbruik wordt financieel gesanctioneerd.

3.7 Het rookverbod geldt zowel in de Cultuurkapel als in de bijkomende toegangshal, overal binnen dus.

3.8

4. GEBRUIK INFRASTRUCTUUR

4.1 Het gebruik van de sleutels gebeurt in afspraak met de verantwoordelijke zalenverhuur.

4.2

4.3 Het normale einde van een activiteit is vastgelegd op:

18.00 uur voor een dagactiviteit

01.00 uur voor een avondactiviteit.

4.4

Een activiteit, waaraan een drank- of eetactiviteit verbonden is, moet vooraf gemeld worden. 

4.5

4.6

4.7 De voorschriften aangaande de geluidshinder dienen gerespecteerd te worden.

4.8

4.9

4.10
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De elektronische poorten aan de achterkant (schoolkant) en aan de Kerkhofstraat gaan automatisch toe om 

19.30 uur. Als de poorten moeten geprogrammeerd worden om langer open te blijven, wordt dit afgesproken 

met de verantwoordelijke zalenverhuur, zodat dit geregeld wordt met de systeembeheerders van de politie.

Het op voorhand aanvoeren van materialen langs de achterkant van het gebouw kan alleen na afspraak met de 

verantwoordelijke zalenverhuur, zodat de politie op de hoogte gebracht kan worden.

Op bevel van de brandweercommandant is het verboden het maximum aantal plaatsen te overschrijden. 

Omwille van de brandveiligheid kan aan dit getal voor geen enkele manifestatie afbreuk gedaan worden.

Het niet naleven van voormelde veiligheidsregels heeft de verplichte stopzetting van de activiteit door de 

directie tot gevolg.

De gebruiker krijgt de Cultuurkapel schoongemaakt en in behoorlijke staat ter beschikking. Na de activiteit 

vult de gebruiker het aanwezigheidsformulier in.

Bals en fuiven worden niet toegelaten. Feesten met culturele activiteiten worden afzonderlijk onderzocht en 

desgevallend toegestaan of geweigerd.

Tafels, stoelen (buiten de beschikbare kerkstoelen) en ander materiaal moeten door de gebruiker zelf 

meegebracht en geplaatst te worden. De gebruiker dient dus zelf in te staan voor het gewenste meubilair en 

materiaal. Microgolfoven en koelkast zijn aanwezig.

Zwaardere stroomaansluitingen dienen vooraf aangevraagd te worden. De instructies van de bevoegde technici 

aangaande deze aansluitingen dienen stipt te worden gevolgd. 

De verantwoordelijke zalenverhuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de zitplaatsverhuring en 

reservatie, die door de gebruiker gedaan werd.

Muziek- en/of lichtinstallaties, eventuele decoratie of eender welk materiaal dient onmiddellijk na de 

activiteit verwijderd te worden.



5. HORECA

5.1 In de Cultuurkapel is het verbruik van drank vrij. Hier mag de gebruiker zelf drank meebrengen.

5.2

6. TARIEVEN

Het tarief omvat 2 dagdelen (dag en/of avond).

€ 165,1 € 209,1 € 247,6 € 286,1

€ 165,1 € 209,1 € 247,6 € 286,1

€ 247,6 € 308,2 € 374,2 € 434,7

€ 55,0 € 55,0 € 55,0 € 55,0
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Drank en versnaperingen en de nodige apparatuur zijn door de gebruiker zelf te bestellen (buiten de 

microgolfoven en koelkast). De gebruiker of zijn traiteur staat zelf voor de uitbating in.

De hieronder vermelde basistarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, op basis van het indexcijfer van juni van dat 

jaar, en zijn daarna 12 maanden geldig. De eerstvolgende indexering gebeurt op 1 juli 2015 en deze tarieven zijn geldig 

tot 30 juni 2016.

Schoonmaak

Opbouw en repetitie (per dag)

Heistse 

vereniging 

erkend door 

Adviesraad

Heistse 

vereniging of 

inwoner

€ 11,0

Dag (voormiddag + namiddag) 9 - 17 uur

Avond 18 - 01 uur

Niet-Heistse 

vereniging of 

inwoner

Firma's

Dag en avond (korting 25%)


