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Ontmoetingscentrum Winxel 
Heidestraat 13 
3020 Herent (Winksele) 
 

Huishoudelijk Reglement  
 
Art. 1 De lokalen zijn ter beschikking van de gebruikers  
 - voorzover ze aangeduid zijn op de overeenkomst. 
 - gedurende periode, vermeld op de overeenkomst. 
 - het aantal aanwezigen, geraamd in de overeenkomst, mag niet meer 

bedragen dan: 
120 personen voor de grote zaal gelijkvloers 
40 personen voor de grote vergaderzaal eerste verdieping 
15 personen voor de kleine vergaderzaal eerste verdieping  

 
Art. 2 Er mogen geen fietsen binnengebracht worden. 
 Er mag geen materiaal in de inkomhall gestapeld worden. 
 Alle deuren en evacuatiewegen moeten ontgrendeld en onbelemmerd zijn.  
 
Art. 3 Auto's en vrachtwagens worden niet toegelaten op de oprit voor de 

ingangdeur, behalve 
 - tijdens het lossen en laden, 
 - voor de hulpdiensten,  
 - voor het in- en uitstappen van bejaarden of mindervaliden 
 
Art. 4 De gebruiker staat in en is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van 

de manifestatie, die uiteraard verenigbaar moet zijn met het karakter van 
de VZW VPW. Er mag niet worden afgeweken van de aard van de 
activiteit, vermeld op de gebruiksovereenkomst. 

 
Art. 5 De gebruikers verbinden zich de verwarming en verlichting spaarzaam te 

gebruiken.  
 
Art. 6 De bestuurders van het Ontmoetingscentrum en van de VZW VPW 

behouden het toegangsrecht tot elke activiteit 
 
Art. 7 De muren, deuren en andere delen van het gebouw mogen in geen geval 

worden beschreven, beplakt, beschilderd, benageld of beschadigd. Het is 
expliciet verboden om papieren of anderen voorwerpen aan de muren te 
bevestigen. De aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico 
inhouden voor de brandveiligheid.  

 
Art. 8 Het is verboden te roken in de zaal.  
 
Art. 9 Na gebruik van de kookinrichtingen, kijkt men na of alle knoppen gesloten 

zijn en wordt de gastoevoer in de bijkeuken met de kraan afgesloten.  
 
Art. 10 Onder geen beding mag er keukenmateriaal van het Ontmoetingscentrum 

buiten de lokalen worden genomen. 
 
Art. 12 De gebruiker wordt verzocht de buren niet te hinderen. 
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 Het bestuur van het Ontmoetingscentrum of van de VZW VPW kan in geen 

geval aansprakelijk gesteld worden voor klachten, vervolgingen en boeten 
ten gevolge van lawaaihinder. Het reglement i.v.m. geluidshinder van de 
Gemeente Herent is ook in het Ontmoetingscentrum van toepassing. 

 De lokalen worden louter ter beschikking gesteld voor activiteiten met een 
niet-openbaar karakter. Mocht de gebruiker hiervan afwijken, dan vallen de 
kosten van SABAM en alle speciale taksen, eigen aan de inrichten van een 
openbare manifestatie, steeds volledig ten zijner laster.  

 
Art. 13 Na afloop van de activiteit  

- worden de gebruikte lokalen grondig gereinigd (uitgeborsteld, gedweild, 
zonodig geschuurd).  

Bij niet naleving van deze bepaling zal een vergoeding worden 
aangerekend, zoals bepaald in artikel 18.  

- worden ook de tafels gereinigd met een vochtige doek.  

-worden tafels en stoelen geschikt op de plaats waar ze zich bevonden bij 
de aanvang van de ingebruikname, of volgens afspraak. 

- worden glazen, dienbladen en alle goederen, eigen aan de zaal en mede 
in gebruik genomen, gereinigd en afgedroogd.  

- dient de gebruiker van de keukeninstallatie, keukenmateriaal, servies, 
bestek e.d. deze zorgvuldig te reinigen en te schikken in de staat waarin 
het zich bevond. 

- dienen alle persoonlijke materialen en voorwerpen verwijderd te zijn, 
evenals volle en lege flessen, vuilnis en vuilniszakken.  

- dienen de vuilniszakken behoorlijk gesloten en meegenomen te worden.  

- worden de lichten en de verwarming gedoofd. 

- dient de gebruiker na te gaan of alle ramen en deuren goed gesloten zijn 
(met de sleutel). 
 

Art. 14 De beheerders van het Ontmoetingscentrum beoordelen autonoom of de 
bepalingen in dit huishoudelijk reglement door de gebruiker werden 
nageleefd op een wijze beantwoordend aan de normen van de eigenares. 
Zij bepalen eveneens, na nazicht van de meterstanden en op basis van het 
eenheidstarief op het moment van de ingebruikname, de vergoeding 
verschuldigd voor het gas- en elektriciteitsverbruik in de gebruikte lokalen 
tijdens de periode van terbeschikkingstelling. 
 

Art. 15 Bij schade zal steeds de kost- of herstellingsprijs aangerekend worden aan 
de gebruiker. Alle gebroken en vermiste materialen worden eveneens 
aangerekend.  

 
Art. 16 De sleutels van de lokalen worden binnen de 24 u. terugbezorgd aan de 

beheerders van de zaal, na gezamenlijk nazicht van de zaal en het 
materiaal.  

 
Art. 17 Bij niet naleving van één van deze artikels kan de waarborg geheel of 

gedeeltelijk ingehouden worden, en dit zonder enig verhaal van de 
GEBRUIKER.  

 


