Gebruiksreglement

HANGAAR

EVENEMENTENHAL GEMEENTE GLABBEEK

Polyvalente evenementenhal

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

p.2

Inhoud
Artikel 1: Infrastructuur en terbeschikkingstelling

5

Artikel 2: publieke evenementen met muziek (fuiven/bals/optredens)

6

Artikel 3: Tarifering

8

Artikel 4: ingebruikneming en ortruiming

8

Artikel 5: tentoonstelling

8

Artikel 6: vestiaire

9

Artikel 7: drankgebruik

9

BIJLAGE 1 (fuiven): verplicht in te vullen document bij de organisatie van fuiven in
Hangaar 44:
11

p.3

p. 4

Artikel 1: Infrastructuur en terbeschikkingstellin;1
§ 1

De polyvalente evenementenhal Hangaar 44 is gelegen Steenbergestraat 44 te
3380 Glabbeek en omvat de volgende lokalen: inkomhal met vestiaireruimte, vaste
toog, 3 aparte compartimenten, kleedkamer, sanitair dames en heren,
secretariaat, keuken, berging en drankenberql-iq. De 3 aparte compartimenten
hebben elk een oppervlakte van 558 m2 (breedte 18 m, diepte 31,2 m en
nokhoogte van 7 m). De 3 compartimenten kunnen per deel apart gehuurd worden
en zijn afsluitbaar.

§ 2 De polyvalente evenementenhal Hangaar 44 Glabbeek is een onderdeel van de
gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB
Glabbeek. Huurders/gebruikers verbinden zich ertoe om alle bepalingen van dit
gebruiksreglement na te leven.
§ 3 Reservaties dienen bij voorkeur uiterlijk 14 daqe-i voor het evenement te gebeuren
via het AGB Glabbeek via e-mail agb@glabbee~.be of via de online reservatietool
www.glabbeek.be/zalenbeheer. De verhuring is pas definitief na bevestiging van
de reservatie door het AGB Glabbeek.
§ 4 De evenementenhal wordt s~eeds zonder podiun, tafels en stoelen verhuurd, maar
de huurder kan via het AGB Glabbeek podiumelementen (volgens
beschikbaarheid), tafels en stoelen voor 600 personen apart huren.
§ 5 Bij de huuraanvraag dient steeds de aard van het evenement duidelijk omschreven
opgegeven te worden.
§ 6 Het gebruik van de parking op het gemeentelijk domein rondom de
evenementenhal is gratis, maar het AGB Glaobeek is op geen enkel ogenblik
verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of vandalisme.
§ 7 Bij eventuele geschillen tussen het AGB Glabbeek en de huurder/gebruiker zijn de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Het niet
naleven van de bepalingen in dit gebruiksreglement kan leiden tot een verbod tot
huren in de toekomst. Het AGB Glabbeek wijst bij verhuring alle
verantwoordelijkheid af voor schade, onqevalle-i en diefstallen.
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Artikel 2: publieke evenementen met muziek (fuiven/bals/optredens)
§ 1

Het aantal fuiven wordt beperkt tot tien grote fuiven per jaar en maximaal 2 kleine
lokale niet-commerciële fuiven per maand.

§ 2 Bij de organisatie van een fuif/bal moet telkens een meldingsformulier
fuiven/evenementen worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Glabbeek dat de activiteit dient goed te keuren en
dit tenminste twee maanden op voorhand. De huurder/gebruiker is verplicht de
goedkeuring van de gemeente aan het AGB Glabbeek te bezorgen en bijlage 1
(fuiven) van dit gebruiksreglement in te vullen en te ondertekenen.
§ 3 Organisatoren van fuiven dienen alle bepalingen in de gemeentelijke
fuifgids/fuifreglement na te leven. Deze fuifgids/gemeentelijk fuifreglement wordt
als bijlage bij deze gebruiksmodule toegevoegd.
§ 4 Elke organisator moet over de nodige vergunningen (o.a. Sabam, billijke
vergoeding, verzekering, tapvergunning, ... ) beschikken om een fuif in Hangaar
44 te organiseren.
§ 5 De organisator van een fuif is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke
vereniging die zulk een evenement organiseert. De organisator of de
verantwoordelijke van de rechtspersoon of feitelijke vereniging heeft een
minimumleeftijd van 18 jaar.
§ 6 De huurder/ organisator/ gebruiker dient de maximale geluidsnormen voor
muziekactiviteiten te respecteren en moet voor muziekactiviteiten, die toegankelijk zijn
voor publiek en waar elektronische muziek wordt gespeeld, bijkomende maatregelen
treffen:
Muziek tot maximaal Geen extra maatregelen
85 dB(A)L aeq15min
Muziek ~ 85 dB(A)L Toelating vragen aan het college van burgemeester en
aeq15min, :5 95dB schepenen.
(A) L aeq15min
In dit geval dient het geluidsniveau continu te worden
gemeten.
Muziek ~ 95dB (A) L Toelating vragen aan het college van burgemeester en
aeq15min tot max. schepenen
100
In dit geval dient het geluidsniveau continu te worden
gemeten en geregistreerd. De meetgegevens dienen ten
(A) L Aeq60min
minste één maand te worden bewaard.
Tijdens de activiteit dienen gratis oordopjes ter
beschikking te worden gesteld aan de aanwezigen.
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Deze beperkingen worden opgelegd in het kader van het welzijn van jezelf en je
publiek. Ook ten aanzien van de omgeving vragen wij om hoge geluidsniveaus te
vermijden.
De huurder/ organisator/ gebruiker is aansprakelijk voor de overtredingen van de
geluidsnormen.
§ 7 Op iedere fuif dienen de organisatoren te zorgen voor interne veiligheid in de zaal
en op de parking via een bewakingsfirma en vrijwilligers. Hiervoor wordt de
volgende regel gehanteerd, waarbij de officiële capaciteit van de evenementenhal
richtinggevend is: Voor een fuif in 1 compartiment tot 500 bezoekers moeten er
minimum twee vergunde bewakingsagenten en twee vrijwilligers voorzien worden
en voor een fuif in 1 compartiment tussen 501 en 750 bezoekers moeten er
minimum drie vergunde bewakingsagenten en drie vrijwilligers voorzien worden.
Bij het gebruik van 2 of 3 compartimenten en meer dan 751 bezoekers, moeten er
per bijkomende schijf van 250 bezoekers één extra vergunde bewakingsagent en
één extra vrijwilliger voorzien worden.
§ 8 Voor
grote
publieke
evenementen
of
optredens
kunnen
andere
veiligheidsmaatregelen worden opgelegd op basis van een voorafgaandelijk
advies van de politie, de gemeente Glabbeek o= het AGB Glabbeek.
§ 9 Voor privé-feesten, bedrijfsfeesten of eetdagen van verenigingen zijn de
veiligheidsmaatregelen van interne veiligheic niet van toepassing en is de
huurder/gebruiker volledig verantwoordelijk.
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Artikel 3: Tarifering
§ 1

In het tariefreglement wordt een onderscheid gemaakt tussen vier
prijscategorieën: CAT A alle verenigingen met een actieve werking binnen de
gemeente Glabbeek, CAT B particulieren woonachtig in Glabbeek; CAT C
bedrijven met maatschappelijke zetel in Glabbeek en CAT D particulieren,
verenigingen of bedrijven buiten Glabbeek. Deze huurprijzen staan bepaald in het
tariefreglement dat een aparte bijlage vormt van dit gebruiksreglement.

§ 2 De huur van podiumelementen, tafels en stoelen zit niet in de standaard huurprijs
van de evenementenhal. Deze huur dient apart te worden aangevraagd.
§ 3 Alle dranken dienen besteld en aangekocht te worden via het AGB Glabbeek.
§ 4 De keuken zonder apparaten, maar wel inclusief afwaslijn, werktafels en afzuiging
kan apart gehuurd worden en gebruikt worden door een traiteur naar keuze van
de huurder.
§ 5 Het energieverbruik en het kuisen van de zaal wordt apart doorgerekend bovenop
de huurprijs van de evenementenhal.

Artikel 4: ingebruikneming en ontruiming
§

1

Voor ingebruikneming krijgt de huurder/gebruiker na afspraak met de
verantwoordelijke een rondleiding. De controle op de netheid van de zaal en de
vaststellingen van eventuele beschadigingen gebeuren met de verantwoordelijke.
Bij beschadigingen wordt de borg bepaald in het tariefreglement ingehouden, maar
indien de herstellingkosten van de beschadigingen hoger zijn dan de borg, dan
worden deze integraal doorgerekend aan de huurder.

§ 2 Bij de ontruiming dienen alle gebruikte ruimtes in de evenementenhal en de
omgeving buiten volledig opgeruimd te zijn. Dit wil zeggen: alle afval moet
verwijderd zijn. Verdere instructies i.v.m. de opkuis en het hiervoor beschikbare
materiaal worden ter plaatse gegeven.

Artikel 5: tentoonstelling
Bij het inrichten van een tentoonstelling in Hangaar 44 staat de huurder/gebruiker in
voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen met een verzekeringspolis
'van nagel tot nagel'. De gebruiker is aansprakelijk voor gebeurlijke schade aangericht
aan de tentoongestelde voorwerpen.

p.8

Artikel 6: vestiaire
De vestiaire mag door de huurders/gebruikers uiqebaat worden en dit onder hun
volledige verantwoordelijkheid.

Artikel 7: drankgebruik
Enkel dranken die door het AGB worden verschaft, mogen in de infrastructuur
worden verbruikt. De concessle-iouder/ vaste drankleveranclers hebben het
alleenrecht op de levering van alle dranken in Hançaar 44. Het AGB factureert de ter
plaatse verbruikte dranken aan de gebruiker. Bij vastqestelde inbreuken op deze
regel, zullen de gemiste inkomsten worden gefactureerd aan de organisator/huurder.

Dit gebruiksreglement werd goedgekeurd door de Raad van ~tuur van het
autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek op maandag 2 septe'[nber 2019.

De secretaris,

K. Wauters
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BIJLAGE 1 (fuiven): verplicht in te vullen document bij de organisatie van fuiven
in Hangaar 44:

Artikel 1
Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek stelt de polyvalente evenementenhal
ter
beschikking
voor
de
organisatie
van
een
fuif
op
De gebruiker kan over de zaal beschikken vanaf
dag
/ / . . . . om . . . uur
tot
dag .. . /
/ .. .
. .. om
u. 3ij het begin en einde van elke
gebruiksperiode zal de zaal gecontroleerd worden i.v.rn. mogelijke gebreken door een
afgevaardigde van de gebruiker en een afgevaardigde van het AGB Glabbeek. Tijdens
dit overleg worden alle praktische afspraken qernaaxt. Mits voorlegging van het bewijs
van verzekering, het betalingsbewijs van de waarborg en de huur kan de organisator
op het afgesproken uur de zaal betreden voor de opbouw van de fuif.
De organisator van de fuif verklaart bij het gebruiken van Hangaar 44 alle bepalingen
in de fuifgids van de gemeente Glabbeek na te leven en de nodige aanvragen te doen
bij het evenementenloket van de gemeente.
Gedurende de ganse fuif dient men zich te houden aan de geldende geluidsnormen
opgenomen in de vergunning die afgeleverd werd door de gemeente.
Artikel 2
De huurder/gebruiker dient in het bezit te zijn Véll alle nodige vergunningen (evt.
auteursrechten, enz.). Het AGB Glabbeek zal voer tekortkomingen dienaangaande
door de gebruiker niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder/gebruiker
vrijwaart het AGB Glabbeek en de gemeente Glc.bbeek voor alle vorderingen van
derden voor schade die het gevolg zijn van de organisatie van de activiteit door de
gebruiker.
Artikel 3
Affiches, ander drukwerk of opschriften dienen enkel aangebracht te worden op de
daartoe bestemde plaatsen in de zaal. Na de acfviteit dient de gebruiker deze te
verwijderen. Bij het nalaten zullen zij, in voorkomend geval, door het AGB Glabbeek
worden verwijderd en de kosten zullen verhaald werden op de gebruiker.
Artikel 4
De prijs wordt vastgesteld op
euro, te betalen na ontvangst van de factuur.
Daarnaast dient de gebruiker minstens 1 maand vcor de aanvang de borg te betalen.
Na de activiteit wordt de waarborg teruggestort indien er geen beschadigingen aan de
infrastructuur werden vastgesteld.
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Artikel 5
De apart verhuurde materialen zoals tafels en stoelen zullen door de
huurder/gebruiker zelf geplaatst worden en na gebruik terug ordelijk op de daartoe
voorziene plaats opgeborgen worden. Het materiaal dat door een gebruiker op eigen
risico in een lokaal/open ruimte wordt ondergebracht zal na gebruik onmiddellijk
worden verwijderd of op de daartoe aangegeven plaats worden opgeborgen. Bij niet
naleving van deze verplichting kan het materiaal door het AGB Glabbeek op kosten
van de gebruiker worden weggenomen, zonder dat deze laatste enig verhaal kan
uitoefenen aangaande gebeurlijke schade of gebreken welke nadien worden
vastgesteld. Bij het plaatsen van lichtconstructies, nadarhekken, herassen en
dergelijke meer mag men onder geen enkel beding beschadigingen aanbrengen aan
de infrastructuur van de evenementenhal.
Artikel 6
Het bewijs van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met vermelding van de
waarborg en de kapitalen is verplicht. Een kopie van deze verzekering moet minstens
twee maanden voor het evenement aan het AGB Glabbeek bezorgd worden samen
met het meldingsformulier fuiven/evenementen.
Artikel 7
Het aantal bezoekers per compartiment dient beperkt te worden tot maximaal 750
personen conform de onderrichtingen van de brandweer.
Artikel 8
De organisator zorgt voor:
Een permanente aanwezigheid van een verantwoordelijke voor toezicht en onderhoud
bij de sanitaire voorzieningen.
Een permanente bemanning aan alle buitendeuren, tussendeuren waarlangs het
publiek de zaal betreedt en aan de poort achteraan. Dit om ervoor te zorgen dat deze
deuren steeds opnieuw gesloten worden, om geluidsoverlast naar buiten toe te
vermijden.
Om overlast op de parking te vermijden is de organisator van een fuif verplicht om hier
steeds een parkingverantwoordelijke te plaatsen.
De permanente aanwezigheid van minimum 2 verantwoordelijke personen van
minstens 21 jaar tijdens de activiteit. Ook bij de aanvoer, het opstellen, de afbraak en
het verwijderen van alle materialen uit de zaal.
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Deze zijn:
Verantwoordelijk 1

Verantwoordelijke 2

Naam
Adres

Gsm-nummer*
Geboortedatum

* Dit is een nummer waarop de verantwoorde 1ijke gedurende het evenement

beschikbaar is.
De organisator is verplicht de lokale politie te verwittigen bij onregelmatigheden
via het noodnummer 101

Artikel 9
Het is niet toegelaten om brandbare versieringen aé:17 te brengen in de ruimten van de
zaal of om de lokalen dermate te gebruiken dat de brandveiligheid in het gedrang
komt. O.a. het gebruik van doeken, confetti en piepschuim is verboden. Het gebruik
van vuur, rook of ontploffinqsr-iechanisrnen en andere ontvlambare materialen is
verboden. Het gebruik van lokalen, andere dan de keuken, om kookactiviteiten uit te
oefenen, ook al betreft dit het opwarmen van voedsel, is ten strengste verboden.
In de volledige evenementenhal Hangaar 44 is er een absoluut rookverbod.
De organisator moet toezicht houden op mogelijk brandgevaar en moet onmiddellijk
de hulpdiensten verwittigen in geval van brand via ce nood nummers 100 of 112.
Artikel 10
De organisator stelt zich desgevallend in regel mei de drankvergunningen, inclusief
een vergunning voor het schenken van spirituele dranken. Het gebruik van plastic,
recycleerbare en/of herbruikbare bekers is verplicht
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Artikel 11
Het AGB Glabbeek en de gemeente Glabbeek hebben d.m.v. bevoegd personeel van
de gemeente steeds het recht toezicht uit te oefenen, personen te verwijderen of de
toegang te ontzeggen en de maatregelen te treffen die zich opdringen om redenen
van openbare orde en veiligheid. Bij mogelijk misbruik en/of gegrond vermoeden of
precedenten van oneigenlijk gebruik, kan het AGB Glabbeek of de gemeente
Glabbeek weigeren de infrastructuur ter beschikking te stellen of de verhuring met
onmiddellijke ingang te beëindigen. De eventuele kosten die hier kunnen uit
voortvloeien, kunnen geenszins verhaald worden op het AGB Glabbeek of op de
gemeente Glabbeek.
Artikel 12
Het directiecomité van het AGB Glabbeek is gerechtigd om, in geval van ernstige
redenen, en uiterlijk tien dagen voor datum, de verleende toelating te wijzigen of in te
trekken. De eventueel reeds betaalde waarborg wordt in dat geval terugbetaald.
Artikel 13
De huurder/gebruiker verbindt zich er toe alle op hem toepasselijke bepalingen van dit
gebruiksreglement na te leven.
Gelezen en goedgekeurd,
Opgemaakt te Glabbeek op
Naam verantwoordelijke afgevaardigde van de gebruiker:

Naam huurder/gebruiker:

.

Adres:

.

Telefoon:

.

GSM:

.

E-mail:

.

Handtekening van de gebruiker:
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