Gebruikersreglement OC De Linde

1. Aanvraag en reservatie
a. Elke aanvraag wordt gericht aan een aangestelde van de EVA. Aanvragen en reservaties
gebeuren via het boekingssysteem op www.ontmoetingscentrawaregem.be
b. De beschikbaarheid van de diverse zalen is online raadpleegbaar op
https://www.ontmoetingscentrawaregem.be/kalender.aspx?oc=5
c. Aanvragen gebeuren altijd via het boekingssysteem zoals vermeld in punt a. De aanvraag
wordt gecontroleerd door een aangestelde van de EVA en goedgekeurd of afgekeurd.
d. Er worden aanvragen aanvaard tot het einde van het volgende kalenderjaar.
e. Zodra de aanvraag binnen is en de gekozen zaal vrij is op die datum wordt een contract
doorgestuurd, inclusief een exemplaar van dit gebruikersreglement. Het contract moet
binnen de 14 dagen na ontvangst digitaal ondertekend en teruggestuurd worden via het
boekingssysteem. Niet naleving van deze bepalingen, betekent een nietigverklaring van het
contract en het opnieuw vrij stellen van uw gekozen datum en zaal. Met andere woorden:
als het contract niet binnen de 2 weken wordt terugbezorgd, vervalt de reservatie!
f. De gebruiker gaat door het ondertekenen van het contract akkoord met alle reglementaire
bepalingen van de EVA-vzw Ontmoetingscentra Waregem afdeling OC De Linde, die u krijgt
bij ondertekening van het contract.
g. Een optie op een vrije beschikbare datum kan genomen worden voor maximaal 2 weken.
h. De zalen en accommodaties staan ter beschikking van het verenigingsleven. Het inrichten
van privéaangelegenheden wordt niet toegestaan.
i. De overeenkomst “het contract” genoemd geeft recht op:
i. Het gebruik van het omschreven lokaal
ii. Verlichting en verwarming
iii. Het gebruik van de faciliteiten van het centrum.
2. Annulering en overmacht
a. Wanneer het in kennisstellen van niet-gebruik te laat zou gebeuren, kan de Raad
van Bestuur van de EVA beslissen dat de huur ervan toch zal moeten betaald
worden. Onder “te laat” wordt verstaan twee weken voor de geplande activiteit.
3. Betalingsmodaliteiten
a. Het betalen en de afrekening van respectievelijk huur en eventueel verbruikte
dranken dient te gebeuren per overschrijving.
b. Voor dansfeesten, reveillons, enz. zal een terugbetaalbare waarborg gevraagd
worden. Deze wordt voordat de sleutel wordt afgehaald gestort op de rekening van
het OC.
4. Ingebruikname
a. De sleutel is af te halen aan het loket in OC De Linde. Dit kan enkel tijdens de
openingsuren van het OC.
b. Het gebruik van confetti is steeds verboden. Het is verboden alle lichten te doven
tijdens de duur van de activiteit.

1

c. Het is verboden meubilair van het ontmoetingscentrum te verplaatsen naar buiten
en installaties zoals koelkasten te verplaatsen of van de daartoe bestemde sokkel af
te nemen
d. Het maximum aantal toegelaten personen mag nooit overschreden worden. Dit zijn
180 personen zittend of 300 personen staand.
5. Dranken
a. Alle gebruikers van het centrum verplichten zich ertoe de bieren, frisdranken en
andere dranken aan te kopen die hen door het centrum ter beschikking worden
gesteld.
b. Na voorafgaande aanvraag kan hiervan om bepaalde redenen afgeweken worden. In
dat geval vraagt OC De Linde wel een kurkrecht per geopende fles.

6. Opkuis
a. Van de verenigingen wordt verwacht dat zij op gepaste wijze schoonmaken en alle
glazen, tassen, borden, bestek en dergelijke moeten afgewassen, afgedroogd en
opgeborgen worden. Alle tafels en stoelen moet gestapeld worden op de daartoe
voorziene plaatsen en er dient altijd gedweild te worden. Poetsmateriaal is steeds
beschikbaar.
b. Bij eetfestijnen, barbecues en bij andere grotere feesten gebeurt de schoonmaak
verplicht door een schoonmaakfirma, aangesteld door de Raad van Bestuur van de
EVA.
Indien tafels en stoelen niet aan de kant worden geplaatst zal een meerkost van de
schoonmaak worden doorgerekend.
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