Cultureel Centrum ‘t Zonneke
Datum :

Aanvraag tot het gebruik van het Cultureel Centrum ‘t Zonneke
Aanvraag dient ingediend te worden op het gemeentehuis onmiddellijk bij de reservatie.
Vereniging : ………………………………………………………………………………..
Naam aanvrager : ..................................................................................................................
Adres : ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Telefoon : ....................................................
Aard activiteit/gebruik :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Iedere activiteit waar mogelijks meer dan 300 personen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn, moet om
veiligheidsredenen afzonderlijk gemeld worden bij het gemeentebestuur. U vindt het meldingsformulier via
www.ardooie.be - Vrije tijd – Cultuur - Evenementen.

Wenst gebruik te maken van :

0 de polyvalente zaal met bar
0 de vergaderzaal
Verplichte drankafname (zie art. 2 huishoudelijk reglement).
Datum gebruik : ........................................…..................
Uren gebruik : van ........…....... uur tot …............... uur
Afhalen van sleutel : laatste werkdag voor datum van gebruik Cultureel Centrum
Terug inleveren sleutel : eerste werkdag na datum van gebruik Cultureel Centrum
Huurder gaat akkoord met bovenvermelde bepalingen en het huishoudelijk reglement.
De factuur zal opgestuurd worden na goedkeuring door het College van Burgemeester en
Schepenen. Vanaf de goedkeuring is uw reservatie definitief en worden bij annulatie
kosten aangerekend zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
Handtekening huurder ,
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Betreft : verhuringen gemeentelijke lokalen
Geachte,
In het verleden is vaak gebleken dat personen een zaal of lokaal van de gemeente huren
onder de naam van een vereniging terwijl het in feite ging om een privé-aangelegenheid.
De reden is duidelijk :
-

huren onder naam van een vereniging is goedkoper dan een lokaal huren voor
privé-doeleinden

-

huren voor privé-doeleinden kan pas maximum één maand voor de activiteit in
tegenstelling tot huren onder naam van een vereniging

Daarom vraagt het gemeentebestuur dat onderstaand document wordt ondertekend.
In feite betekent het enkel dat men akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.
Indien het huishoudelijk reglement niet wordt gerespecteerd, zal de gemeente de
passende maatregelen nemen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
Hoogachtend.

Hierbij verklaar ik dat het gemeentelijk lokaal op datum van …………………………….. wordt
gehuurd voor de vereniging …………………………………………………………
Ik ben op de hoogte van het huishoudelijk reglement, waaronder onder meer de bepaling
dat de aangestelden van het gemeentebestuur recht hebben tot toegang tot alle lokalen
alsook tot de manifestatie en dat de aangestelden het recht hebben de naleving van het
reglement te controleren en desgevallend bijkomende richtlijnen te geven.

.......... ….…… 20 ….
Handtekening huurder,
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