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Intern reglement “vaste gebruiker” vzw c.c. de Kômmik 
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 Algemeen 1.

 

Dit reglement is van toepassing op zaal "c.c. de Kômmik" en aanliggende ruimtes gelegen Pastoor 

Counestraat 3 te 3770 Riemst-Vroenhoven. 

Dit reglement is opgesteld voor “vaste gebruikers” van c.c. de Kômmik en is van toepassing op die 

gebruikers die een “huurovereenkomst vaste gebruiker” gesloten hebben met vzw c.c. de Kômmik. 

Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van zaal c.c. de Kômmik voor allerhande activiteiten indien 

dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse. Dit betreft de dranken die 

voorkomen op de prijslijst die aan de gebruiker overhandigd zal worden.  

Dranksoorten die niet op de prijslijst voorkomen mogen, na overleg met de huisbewaarder, door de 

gebruiker zelf voorzien worden.  

De vereniging, persoon, instelling of afgevaardigde die de aanvraag doet voor het gebruik van zaal 

c.c. de Kômmik wordt in dit reglement aangeduid als ‘gebruiker’. 

De uitbating en verhuring van zaal c.c. de Kômmik gebeurt door vzw c.c. de Kômmik. In dit reglement 

aangeduid als ‘cc’ of voluit ‘vzw c.c. de Kômmik’. Het toezicht alsook het algemene beheer zoals de 

definitieve toezegging voor gebruik, financieel beheer, vaststellen schadebedrag, controles, enz… 

wordt uitgevoerd door een bestuurslid van vzw c.c. de Kômmik. Een bestuurslid van vzw c.c. de 

Kômmik zal optreden als huisbewaarder, in dit reglement ook benoemd als ‘huisbewaarder’. 

 

 Huurovereenkomst 2.

 

a. De huurovereenkomst wordt opgemaakt door het cc in naam en voor rekening van vzw c.c. de 

Kômmik. 
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b. Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of 

bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van de huurovereenkomst en 

betaling van een schadevergoeding. 

 

c. Het is pas geldig bij ondertekening door beide partijen. De gebruiker moet alle gegevens gevraagd 

in de huurovereenkomst naar waarheid verstrekken.  

 

d. Gebruikers zijn gehouden tot betaling van de afrekeningen binnen 30 dagen na uitreiking ervan. 

Eventuele kosten worden bijkomend aangerekend. 

 

 

 Gebruik 3.

 

a. Voor aanvang van een nieuw kalenderjaar geeft de gebruiker de gewenste gebruiksperiodes, 

dagen en uren voor het volgende kalenderjaar door aan het cc. Het cc zal deze bevestigen of in 

overleg met de gebruiker de alternatieve mogelijkheden vaststellen. 

 

b. Het cc kan op ieder moment de verleende toelating betreffende het gebruik van de lokalen (met 

inbegrip van eventuele apparatuur en materialen) wijzigen of intrekken om gegronde en speciale 

redenen. In dit geval zal vooraf hierover overleg worden gepleegd met de betrokken gebruiker. 

 

c. Indien de gebruiker beschikt over een sleutel van het gebouw wordt bij verlies verlies van de 

sleutel een extra kost van 50 euro in rekening gebracht. 

 

d. De gebruiker dient bijzonder aandachtig te zijn bij het bedienen (aan en/of uitzetten) van de 

schuifdeur. 

 

e. Bij nachtactiviteiten dient de gebruiker de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren. 

Deuren en ramen worden gesloten gehouden. Het geluidsniveau dient beperkt te worden 

conform de geldende (gemeentelijke) wetgeving. Bij overlast of bij inbreuken op het 

geluidsniveau kan de politie een PV opstellen. 

 

f. vzw c.c. de Kômmik of de huisbewaarder kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor 

geluidsoverlast of gehoorschade. Als gebruiker en organisator blijf je steeds verantwoordelijk en 

aansprakelijk. 

 

 Veiligheid 4.

 

a. De gebruiker verbindt zich er toe om geen enkele wijziging aan te brengen aan de infrastructuur 

of aan de in de infrastructuur aanwezige technische installaties. 

 

b. De gebruiker verbindt er zich toe om het reglement inzake brandveiligheid voor de betreffende 

lokalen na te leven. 
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c. De gebruiker verbindt er zich toe het rookverbod te respecteren en dit strict te handhaven bij de 

genodigden en/of bezoekers van de door de gebruiker georganiseerde activiteit. 

 

d. De gebruiker mag de noodverlichting nooit uitschakelen. Alle handelingen die de wettelijke 

voorzieningen inzake brandveiligheid en arbeidsinspectie in het gedrang brengen zijn strafbaar. 

Alle toegangen moeten steeds vrij blijven. 

 

e. Er mag op geen enkel ogenblik meer dan het toegestane aantal personen in de lokalen of zaal 

aanwezig zijn. 

 

f. Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven. Er mogen geen vaste hindernissen voor de nooddeuren 

staan. 

 

g. De gebruiker zorgt zelf voor het afsluiten van een verzekering burgerlijke en contractuele 

aansprakelijkheid. 

 

h. Het cc of de huisbewaarder kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even 

welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard, voor gebeurlijke ongevallen, voor verlies of 

diefstal van persoonlijke bezittingen. 

 

 Controle 5.

 

a. De bestuursleden van  vzw c.c. de Kômmik en de huisbewaarder hebben steeds vrije toegang tot 

alle lokalen van “c.c. de Kômmik”. 

 

b. De gebruiker is zelf gehouden tot betaling van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten, 

verzekeringen, enz… De bewijsstukken hieromtrent mogen door het cc ter inzage gevraagd 

worden. De billijke vergoeding is in het gebruik van de zaal met afname van dranken inbegrepen. 

 

 Onderhoud 6.

 

a. De gebruikers die de toelating hebben om de lokalen of zalen te gebruiken, zijn verantwoordelijk 

voor iedere schade die zijzelf, hun genodigden of eventuele bezoekers veroorzaken. De door hun 

aangebrachte schade moet spontaan aan de huisbewaarder en/of cc gemeld worden. Hierna 

wordt er een schadebestek opgemaakt. De kosten van de aangebrachte schade zijn steeds ten 

laste van de gebruiker en worden in rekening gebracht bij de eindafrekening. 

 

b. Bij ingebruikname van de lokalen zal de gebruiker, indien mogelijk in aanwezigheid van de 

huisbewaarder of het cc, onmiddellijk controle uitoefenen van de staat van de lokalen, uitrusting 

en apparaten en eventuele opmerkingen dringend melden aan huisbewaarder en/of cc. Het 

gebruik van water, elektriciteit en gas is inbegrepen in de huurprijs. Bij exceptioneel gebruik 

behoudt het cc het recht om hiervoor naar redelijkheid een extra vergoeding voor in rekening te 

brengen via de eindafrekening. 
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c. Bij grotere activiteiten is de gebruiker verplicht om personen in te zetten voor controle en 

onderhoud van o.a. toiletten, … 

 

d. Het is verboden deuren, ramen, panelen, muren, vloeren te benagelen, te nieten, te beplakken of 

te beschrijven. 

 

e. De zaal en andere lokalen moeten na gebruik terug in orde gebracht worden zoals in de toestand 

van voor het gebruik. 

Materialen die niet eigendom zijn van het cc dienen onmiddellijk verwijderd te worden. Bij niet 

naleving zullen deze materialen zonder enig verhaal verwijderd worden en de hiervoor gemaakte 

kosten aangerekend worden. 

 

f. Bij het verlaten van de lokalen dient de gebruiker bijzondere aandacht te schenken aan de 

veiligheid: lichten doven, ramen en deuren sluiten, controleren op brandveiligheid, sanitair 

controleren en de verwarming lager zetten conform afspraak met de huisbewaarder. 

 

g. Schikkingen die in het interne reglement niet zijn opgenomen, worden verder getroffen door het 

vzw c.c. de Kômmik in overleg met de gebruiker. 

 

 Richtlijnen opruimen en poetsen 7.

 

Bij het gebruik van de infrastructuur gelden de volgende afspraken m.b.t. het opruimen, poetsen en 

achterlaten van de infrastructuur: 

- Afval opruimen 

- Het afval dient door de gebruiker zelf te worden meegenomen  

- Vloer zaal en podium borstelen 

- Bij gebruik van toog en/of keuken: alles volledig afwassen en vloer borstelen 

- Stoelen dienen proper te zijn 

- Stoelen na gebruik stapelen en in de berging onder het podium plaatsen 

- Tafels afruimen en afwassen 

- Tafels opvouwen, op de karretjes plaatsen en de karretjes naast de inkomdeur plaatsen 

- Het bestek dient na gebruik schoongemaakt en terug gelegd te worden in de daarvoor 

voorziene bakjes in de kast 

- Porselein dient na gebruik afgewassen en in de keukenkast gezet te worden 

- Spoelbakken na gebruik proper maken, naspoelen en drogen 

- Glazen na gebruik spoelen, afdrogen en terug op de daarvoor bestemde plek achter de 

toog plaatsen 

- Leeggoed dient in de lege bakken en vervolgens in de kelder gezet te worden 

- Lege flessen van dranken die niet op de prijslijst voorkomen moet de gebruiker zelf 

meenemen 

- Bij het afsluiten van de zaal: controle op lichten, gesloten ramen en deuren 

- Het is verboden affiches, slingers of andere zaken op te hangen tegen de muren, 

vensters en deuren 

- Er mogen geen aparte gasbekkens of gasvuren in de keuken of zaal gebruikt worden 

o.w.v. de brandveiligheid 
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- Bij nalatigheden en/of slechte afwas kunnen extra kosten aangerekend worden. 

 

We danken u voor de bereidwillige medewerking om de zaal even proper achter te laten als u hem 

gekregen hebt. 

 

 Prijslijst dranken 8.

 

Voor de vaste gebruiker zijn 2 soorten drankprijzen van toepassing:  

 

- Bij gebruik waarbij er geen inkomsten gegenereerd worden voor de vaste gebruiker: Alle 

dranken zullen per consumptie aangerekend worden aan de prijs van 1,00 euro per 

consumptie. 

 

- Bij gebruik waarbij er inkomsten gegenereerd worden voor de vaste gebruiker: de dranken 

zullen aangerekend worden volgens de geldende prijslijst zoals deze ook van toepassing is op 

verhuur aan privé personen. 

 

 Deelname in poetskosten 9.

 

a. Voor gebruik waarbij er geen inkomsten gegenereerd worden voor de vaste gebruiker worden er 

geen extra poetskosten in rekening gebracht voor de gebruiker. De “Richtlijnen opruimen en 

poetsen”, volgens bovenstaand artikel 7, zijn in dit geval wel van toepassing. 

 

b. Voor ieder gebruik waarbij er wel inkomsten gegenereerd worden voor de vaste gebruiker zijn de 

“Richtlijnen opruimen en poetsen”, volgens bovenstaand artikel 7, van toepassing en wordt 

bijkomend per activiteit een deelname in de poetskosten van 50,0 euro in rekening gebracht. 


