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Document C3a revisie 2018/07 

GEBRUIKSOVEREENKOMST ZAAL NELE 

Tussen enerzijds, 

Naam : ___________________________________________________ Tel. :  _________________________________ 

Adres : ___________________________________________________ GSM : _________________________________ 

              ___________________________________________________ e-mail :  ________________________________ 

Gemeente :  _______________________________________________ Bankrek. : ______________________________ 

verder genoemd ‘de gebruiker’, 

en anderzijds 

vzw Parochiale werken van Sint-Tillo, Izegem met zetel te Kerkstraat 13, 8870 Izegem, vertegenwoordigd door een 

bestuurder, 

verder genoemd ‘de gebruiksverlener’ 

is overeengekomen wat volgt : 

1. De gebruiksverlener stelt Zaal Nele, gelegen te 8870 Izegem, Kerkstraat 11 ter beschikking van de gebruiker op de volgende 

gebruiksdatum  _________________________________  voor de volgende activiteit _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________. 

2. De gebruiker vergoedt de gebruiksverlener voor het gebruik van Zaal Nele op de hiervoor vermelde gebruiksdatum voor de 

overeengekomen som van _________________________________. 

3. Een borgsom ten bedrage _________________________________ is tevens verschuldigd.  De borgsom kan ondermeer  aangewend 

worden om eventuele schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.  Na controle van de zaal wordt het eventuele saldo van de 

borgsom teruggestort op de bankrekening van de gebruiker.  Bij het niet respecteren van het reglement is een minimale vergoeding 

verschuldigd van €20 (twintig euro) te verhogen met de te vergoeden schade. 

4. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens het gebruik ontstaat aan de zaal en/of aan de ter beschikking gestelde 

goederen. 

5. De gebruiker heeft nota genomen van het ‘reglement voor gebruik van zaal Nele’ dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst 

(zie : document C3 revisie 2018/07 in bijlage). Hij bevestigt dit reglement integraal te zullen naleven. 

6. De gebruiker dient elke mogelijke schade aan de infrastructuur vastgesteld binnen het uur na het ontvangen van de sleutels van de 

zaal telefonisch te melden aan : 

☐  Mevr. Ann Denys – tel. 051 308976 

☐  De heer Yves Martin – tel. 051 331942 

Bij ontstentenis wordt er van uitgegaan dat alle schade vastgesteld na afloop van het gebruik onder de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker valt.   

7. De sleutels kunnen opgehaald worden na telefonische afspraak, vanaf  _____________________________________ : 

☐  Mevr. Hilde Degroote – tel.  

☐  Mevr. Ann Denys – tel.  

☐  De heer Yves Martin – tel.  

8. De sleutels dienen onmiddellijk na het gebruik  

☐ gedeponeerd te worden in de brievenbus van Kerkstraat 9 – 8870 Izegem 

☐ __________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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9. De gebruiksvergoeding dient betaald te zijn ten laatste 7 dagen voor de gebruiksdatum op bankrekening 

BE66 4724 3854 3143 van de vzw Parochiale werken van Sint-Tillo, Izegem – Kerkstraat 13 – 8870 Izegem. 

10. De borgsom dient betaald te zijn ten laatste 7 dagen voor de gebruiksdatum op bankrekening 

BE66 4724 3854 3143 van de vzw Parochiale werken van Sint-Tillo, Izegem – Kerkstraat 13 – 8870 Izegem. 

11. Bij ontstentenis van de betalingen vermeld in punt 9 & punt 10 vervalt het recht op het gebruik van de zaal.  De gebruiksvergoeding 

blijft echter verschuldigd. 

12. De gebruiker kan echter kosteloos en éénzijdig en per gewone brief of e-mail van het gebruik van de zaal afzien tot 1 maand voor de 

gebruiksdatum.  Daarna blijft de gebruiksvergoeding integraal verschuldigd.  

13. De gebruiksverlener kan ten allen tijde en tot 1 maand voor de gebruiksdatum de uitvoering van deze gebruiksovereenkomst per 

gewoon schrijven eenzijdig stopzetten, zonder opgave van reden of enige uitleg. Indien op dat ogenblik de gebruiksvergoeding en 

borgsom reeds betaald zijn dan worden deze integraal terugbetaald.  De gebruiker kan daarbij echter op geen enkele vergoeding 

aanspraak maken voor het gederfde gebruik. 

14. De gebruiksverlener kan éénzijdig de uitvoering van de gebruiksovereenkomst op elk ogenblik beëindigen en dit tot en met de 

gebruiksdatum, zelfs tijdens het gebruik van de zaal, onder de volgende omstandigheden : 

1) De identiteit en de gegevens van de gebruiker blijken niet met de werkelijkheid overeen te stemmen. 

2) De activiteit blijkt toch niet in overeenstemming met het reglement. 

3) De veiligheid van personen en goederen is onvoldoende gewaarborgd. 

4) Bij het vaststellen van daden van bedrieglijk opzet gesteld door de gebruiker. 

5) Bij beslissingen genomen door de overheid, politie of andere veiligheidsdiensten die te maken hebben met de door de 

gebruiker ontplooide of geplande activiteiten bij het gebruik van de zaal. 

6) Bij elke omstandigheid die dergelijke beslissing rechtvaardigt. 

Vanaf dat ogenblik blijft de gebruiksvergoeding onverminderd verschuldigd en kan de borgsom integraal ingehouden worden. De 
gebruiker is tevens de kosten verschuldigd die bij het uitvoeren van dergelijke beslissing kunnen ontstaan.  De gebruiker kan in 
dergelijk geval ook geen aanspraak maken op welke vergoeding ook voor het gederfde gebruik. 

15. De verstrekte gegevens dienen enkel ter uitvoering van deze overeenkomst en worden bijgehouden zolang als nodig en met een 
maximum van 1 jaar tenzij anders voorgeschreven door de wetgever.  De gegevens van de gebruiker worden niet aan derden 
overgemaakt tenzij hiertoe een juridische grond bestaat.  De gegevens zijn enkel ter beschikking van de raad van bestuur.  
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking : Yves Martin, bestuurder (contactgegevens onderin) 

16. De gebruiker dient deze overeenkomst (of een kopie) bij te hebben bij het afhalen van de sleutels en tijdens het gebruik van de zaal. 

17. Bijkomende bepalingen : 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

18. Voor alle geschillen die kunnen ontstaan omtrent deze overeenkomst zijn enkel Nederlandstalige Belgische rechtbanken bevoegd. 

Bijlage : Reglement voor gebruik van Zaal Nele (document C3 revisie 2018/07) 

Opgemaakt te Izegem op _______________________________ , in 2 exemplaren, voor elke partij één. 

Voor vzw Parochiale Werken van Sint-Tillo, Izegem   De gebruiker, 

 

 

  

☐  Ann Denys, bestuurder 

☐  Yves Martin, bestuurder/secretaris 

 Naam : ________________________________ 

 

Sleutels afgehaald op ______________________ om _____________ uur. 
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REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN ZAAL NELE 

Volgende bepalingen zijn van toepassing bij het gebruik van Zaal Nele , Kerkstraat 11 te  8870 Izegem : 

1. De gebruiker kan enkel over de zaal beschikken op de gebruiksdatum vastgelegd in de gebruiksovereenkomst. 

2. De gebruiksperiode begint steeds vanaf 09.00 uur in de voormiddag op de gebruiksdatum vermeld in de gebruiksovereenkomst en loopt tot ten 

laatste 07.00 uur in de voormiddag de dag volgend op de gebruiksdatum vermeld in de gebruiksovereenkomst. 

3. Bij het overschrijden van de gebruiksduur hiervoor vermeld wordt een nieuwe gebruiksvergoeding voor de gebruikte dagen aangerekend, telkens 

voor minimaal 1 dag zelfs als de overschrijding maar enkele uren bedraagt. 

4. De maximumcapaciteit van de zaal bedraagt 120 personen en mag niet overschreden worden. 

5. De zaal mag niet gebruikt worden voor volgende activiteiten : 

a. Activiteiten met commerciële doeleinden 

b. Openbare fuiven of openbare party’s 

c. Illegale activiteiten en/of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de goede zeden. 

d. Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de christelijke moraal en/of de geplogenheden van een democratische multiculturele 

samenleving. 

6. Voor een snelle evacuatie van personen in geval van calamiteiten dient de gebruiker alle uitgangen te ontsluiten! 

7. Het verkopen en/of schenken van sterke dranken is verboden. In het parochiaal centrum mag ook geen voedsel bereid worden. 

8. In alle zalen geldt een algemeen rookverbod.  Eventuele boetes zijn steeds ten laste van de gebruiker of de overtreder. 

9. De verwarming en het verbruik van elektriciteit zijn forfaitair in de gebruiksvergoeding inbegrepen. 

10. Niets mag aan de muren, plafond, vloer, deuren of ramen bevestigd worden, noch door middel van spijkers, schroeven, duimspijkers, kleefband of 

enig ander bevestigingsmateriaal/materiaal. 

11. De gebruiker mag de voorhanden zijnde stoelen en tafels gebruiken. Schraagtafels zijn beschikbaar op aanvraag.  De toegang tot de locatie waar de 

schraagtafels zich bevinden is enkel toegestaan voor de tijd nodig voor het halen en terugplaatsen van de schraagtafels door de gebruiker. 

12. De gebruiker kan gebruik maken van de toog, de koelkasten en de beschikbare glazen.  Op aanvraag kan de gebruiker gebruik maken van bestekken, 

tassen en borden voor zover beschikbaar.  De koelkasten zijn enkel geschikt voor het koelen van dranken in gesloten verpakking.   

13. De gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid op zich wat betreft het nakomen van het politiereglement en andere wetgeving, de reglementering 

inzake geluidsnormen, de vereffening van auteursrechten, de vereffening van de billijke vergoeding.  Beschadiging van de ruimtes, aan goederen of 

aan de infrastructuur in het algemeen vallen tevens onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

14. De gebruiker zorgt voor een ordentelijk verloop van de activiteit, met respect voor de rechten van de omwonenden en van de andere gebruikers.   

15. De gebruiker neemt de nodige voorzorgen om elke schade, vooral door brand, te voorkomen. 

16. De gebruiker zorgt er voor dat alle voorzieningen die hij zelf aanbrengt zoals bv. elektrische toestellen, in goede orde zijn en voldoen aan de 

vigerende wetgeving.   

17. Het gebruik van brandbare decoratieve materialen is niet toegelaten. 

18. Het gebruik van schuim producerende toestellen en van rookmachines is niet toegelaten tenzij anders bepaald in de gebruiksovereenkomst..   

19. De gebruiker is aansprakelijk voor elke schade aan personen of aan goederen die ontstaat ingevolge de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.  

20. Het maken van open vuren binnen de gebouwen of buiten op de parking is NIET toegelaten.  Indien de vuren in een hiervoor geschikt toestel 
aangemaakt worden (vb. BBQ) dan zijn deze enkel toegelaten op de parking mits op voorhand aangemeld. 

21. De toegang tot de parking verhinderen voor personen vreemd aan de activiteit is niet toegelaten ! 
22. Indien er activiteiten plaats vinden die het asfalt op de parking kunnen beschadigen of vervuilen dan zal de gebruiker de vereiste maatregelen nemen 

om dit te vermijden.  De parking dient bij bevuiling opgekuist te worden ten laatste bij het verlaten van de zaal.  
23. Onmiddellijk na het gebruik worden de stoelen in stapels van 5 langs de radiatoren geplaatst. De tafels worden afgekuist en naast elkaar geplaatst 

aan de muur van de keuken.  De toog wordt door de gebruiker opgeruimd.  Gebruikte glazen, servies en andere uitrustingen worden afgewassen en 
op hun plaats opgeborgen.  De zaal wordt op zijn minst geveegd en indien nodig nat gekuist zodat ze net en ordentelijk achtergelaten wordt ! Alle 
lichten worden gedoofd, de verwarming wordt uitgezet, de koelkasten worden uitgeschakeld (stekker uittrekken en open zetten) en ALLE deuren 
worden gesloten. 

24. Bij het verlaten van de zaal moeten alle vuilnis en alle vuilniszakken meegenomen worden. 
25. De borgsom wordt geheel of gedeeltelijk ingehouden in op zijn minst de volgende gevallen :  

a. Bij schade.  De gebruiker blijft niettemin gehouden de schade integraal te vergoeden.  

b. Het niet net en ordentelijk achterlaten van de zaal en parking (zie punt 21 & 23). 

c. Het niet uitzetten van de verwarming of het niet doven van de verlichting. 

d. Het niet afsluiten van de zaal en/of het laattijdig teruggeven van de sleutels. 

e. Het overschrijden van de afgesproken gebruiksduur.  

26. De gebruiker spreekt af met de in de gebruiksovereenkomst vermelde persoon omtrent het ophalen van de sleutels. 

27. Onmiddellijk na het gebruik van de zaal worden de sleutels van de zaal terug bezorgd zoals bepaald in de gebruiksovereenkomst. 

Izegem, 18/07/2018 

Yves Martin, secretaris 


