
H U I S R E G L E M E N T 

Pas wanneer de overeenkomst door beide partijen ondertekend is en de huurprijs met 
waarborg van 250 euro gestort is op de rekening, is de verhuur geldig. 

Als de opzeg binnen 3 weken voor de festiviteiten gebeurt,  verliest de huurder de helft van 
de waarborg. 

De afrekening wordt opgemaakt na de festiviteiten : 
    -  verbruikte dranken. 
    -  nazicht van schoonmaak van toiletten en gangen …  dus van het gebruikte gedeelte. 
    -  gebroken glazen,  enz… 

De factuur zal ter beschikking zijn binnen 8 dagen en wordt betaald op rekening nr BE25 
0689 3802 4682 van OC De Meesterschool Eine binnen 2 weken. Zo niet wordt een toeslag 
van 10% aangerekend op het totale bedrag. De waarborg wordt verrekend met het bedrag 
van de factuur. 

De huurder is ertoe verplicht om alle dranken (bieren, frisdranken, fruitsappen) bij de VZW 
aan te kopen. Welke dranken ter beschikking gesteld moeten worden, zal bepaald worden 
door de huurder. De gebruiker gaat akkoord met de prijzen zoals aangegeven in de prijslijst. 
De prijslijst wordt jaarlijks door de VZW aangepast of behouden. 

Gezien deze contractuele verbintenis kan te allen tijde controle gedaan worden door iemand 
van de VZW op het naleven van het contract. Inbreuken op dit contract kunnen niet en 
worden bestraft met een boete van 200 euro.  
Voor de ingebruikname van de aangevraagde zaal zal in aanwezigheid van beide partijen een 
opnamestaat worden opgesteld. 
Bij het openen van de zaal zal er 1 sleutel ter beschikking zijn voor gebruik. 

RICHTLIJNEN 
Fuiven, beurzen, vergaderingen van politieke aard zijn verboden. 
Het is verboden te roken in de zalen, gangen, toiletten en klaslokalen. Ook het gebruik van 
rookmachines, bommetjes, vuurwerk is verboden. Als dit verbod genegeerd wordt, zal een 
boete van 300€ worden aangerekend.  
Het is ook verboden met een bal te spelen in de zalen en de gangen. 
Het is verboden om kaarsen en kooktoestellen met brandpasta te gebruiken zowel binnen 
als buiten de zaal. 

De gebruiker mag niets aan de muren, plafonds, vloeren, ramen, deuren  enz. bevestigen, 
met behulp van kleefband, nagels, duimspijkers, kopspelden of enig ander middel. 
Er mag ook geen bijkomende verlichting opgehangen of geplaatst worden. 
De gebruiker zal eveneens aansprakelijk gesteld worden voor:  

- eventuele schade aangericht aan de gebouwen, muren, deuren en de binnenruimten, 
het meubilair, de keuken, de toiletten en de toestellen.  

- Het breken van glazen en leeggoed moet gemeld worden en wordt aangerekend 
tegen 2 euro per glas. De huurder zorgt ervoor dat het maximum aantal toegelaten 
personen per lokaal niet wordt overschreden. 
De kosten zijn ten laste van de huurder. 

 
 
  



HUURPRIJS: 

ZAAL  1:   250€  ZAAL  2:   250€  BEIDE ZALEN SAMEN: 400€ 
 DE KEUKEN AFZONDERLIJK: 150 € 

OPKUIS  /  SCHOONMAAK   
Afwassen van tafels en stoelen. Alles stapelen op de voorziene karren en die terugbrengen 
op de juiste plaats in de zaal. Toog, flessenkoeler en tapkast reinigen. Alle glazen moeten 
gewassen en afgedroogd worden. Ze worden opgeborgen per soort in de daartoe voorziene 
rekken of bakken. 
De gebruiker zorgt zelf voor vaatdoeken, keukenhanddoeken en afwasproduct. 

De zaal moet gereinigd en gedweild worden. Zeker ook toiletten, lavabo’s.  ( KUISEN en 
netjes achterlaten). Kuisen en leegmaken van de vuilnisbakken (nazicht of er niets 
beschadigd is). 

Bij gebruik van de keuken: de toestellen met warm water reinigen en drogen met handdoek. 
De frigo’s netjes achterlaten en de deuren openlaten. 
Verstoppingen ten gevolge van misbruik worden aangerekend aan  de huurder. 
Papier en glas wordt meegenomen naar huis. Tip: er staat op 200 m een glascontainer in de 
Weversstraat. 

De opkuis dient te gebeuren na het feest en voor 8 u. 30  (tenzij er de volgende dag geen 
feest is) de dag nadien. 
Wanneer de afwerking niet correct uitgevoerd is, wordt een poetsfirma aangesteld op 
kosten van de huurder, ten belope van 400€. 

De VZW DE MEESTERSCHOOL is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen tijdens het 
gebruik. 
De VZW DE MEESTERSCHOOL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele klachten 
in verband met geluidshinder. De gebruiker is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk. Bij 
klacht wordt de politie verwittigd en wordt de waarborg van 280 euro ingehouden. 

Muziek is toegelaten tot 22 uur en tot maximum 85 decibel. 
Alle mogelijke taksen, lasten, vergunningen en verzekeringen zijn ten laste van de gebruiker 
die alle verplichtingen t.a.v. Sabam zelf in orde brengt.  

Wie online reserveert via www.oceine.com , gaat hierdoor automatisch akkoord met het 
huisreglement, de gebruiksovereenkomst en de prijzen van de dranken. Bij online 
reservatie hoeven dan geen documenten meer afzonderlijk ingevuld te worden. 

 
Naam: ………………………………………………………………………..…………… 
 
Vereniging: ……………………………………………………………………………… 
 
Gelezen en goedgekeurd op ………………………………………….…….. (datum invullen) 
 
Handtekening van de verantwoordelijke:  
 
 
Verantwoordelijke/ondertekenaar (naam hieronder voluit schrijven) 

http://www.oceine.com/

