
 

Gebruikersreglement voor het gebruik van de 

accommodatie van Korfbalclub Neerlandia  
 

 

Adres van verhuring: Boer Jansensstraat 19 – 9050 Gentbrugge. 

Rekeningnummer: IBAN BE 72 0013 3966 8616  

Telefoon: 0486 897707 (J/C Ghillebert)  

 

Aard van de activiteiten  

 

1. Allerlei sociale, culturele, jeugd- , sportactiviteiten (vergaderingen, lezingen, 

voorlichtingsavonden, tentoonstellingen, film- en diavoorstellingen, 

toneelopvoeringen, zang- en muziekuitvoeringen, cursussen,…)  

2. Allerlei feestelijkheden (bals, banketten, ruilbeurzen,…) 

 

Niet toegelaten activiteiten  

 

1. Partijpolitieke activiteiten onder de vorm van congres, de voorstelling van een 

politiek programma of een verkiezingsprogramma, politieke propaganda…  

2. Religieuze activiteiten, erediensten, religieus-educatieve activiteiten…  

 

Prijs  

 

De huurprijs bevat de kosten voor elektriciteit, water en gas. De prijzen bevatten niet de 

vergoeding aan SABAM en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.  

 

Voorwaarden voor het gebruik van lokalen  

 

1. Het huurgeld is te vereffenen ten laatste 15 kalenderdagen voor de dag van 

ingebruikname. De lokalen worden maar beschikbaar gesteld als de retributie 

betaald is.  

2. De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan personen, goederen of voorwerpen, 

voor schade aan het gebouw en/of lokalen.  

3. Het gebouw en/of lokalen mogen niet aan derden worden afgestaan of 

onderverhuurd.  

4. De gebruiker mag alleen over de lokalen en/of het gebouw beschikken voor het doel 

dat hij uitdrukkelijk en vooraf vermeldt in de gebruikersovereenkomst.  

5. De gebruiker zorgt ervoor dat op het einde van het gebruik alle eigen materiaal 

onmiddellijk uit het gebouw verwijderd wordt.  

6. Op bevel van de brandweer moeten de volgende richtlijnen strikt worden nageleefd:  

• alle uitgangen moeten effectief worden vrijgehouden tijdens de activiteit, er 

mag in geen geval materiaal voor de nood- of andere uitgangen worden 

geplaatst;  

• er worden geen gasflessen of open vuur in het gebouw toegelaten.  

7. Het afval wordt onmiddellijk na de activiteit opgeruimd door de gebruiker. 



8. De gebruiker staat zelf in voor de schoonmaak van de lokalen en de ruimte rondom 

het gebouw. Indien de schoonmaak niet zelf wordt uitgevoerd door de 

gebruiker, worden volgende kosten aangerekend: 50 euro.  

9. De aan SABAM verschuldigde sommen worden betaald door de gebruiker.  

10. Het is verboden in de gebouwen en op het domein te roken. De gebruikers dienen 

dit totale rookverbod te respecteren en op te leggen aan de bezoekers.  

11. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het aansluiten van externe apparatuur 

en/of schade die hieruit voortvloeit.  

 

Bij elke niet naleving van één van de bovengenoemde punten, wordt de overeenkomst 

opgeschort. Korfbalclub Neerlandia is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  

 

Annuleren van een activiteit  

 

Een annulering van een activiteit moet ten laatste één week voor datum schriftelijk (per mail) 

meegedeeld worden, zo niet wordt ten titel van schadevergoeding 25 % van de voorziene 

huurprijs gevraagd als vergoeding. 

 

 

 

 

Datum en handtekening huurder    datum en handtekening verhuurder 

 


