
Gebruikersreglement en huurprijzen Bibbox en leescafé bibliotheek Waregem 

 

Wat ? 

Huren van Bibbox (tijdens openingsuren) of leescafé en Bibbox samen (buiten 

openingsuren) van de stedelijke openbare bibliotheek. 

Maximale capaciteit : 

Bibbox 70 personen  

Leescafé : 30 personen 

Wanneer : 

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek (van maandag tot vrijdag van 8.00u. 

tot 19.00u. en op zaterdag van 10.00u. en 16.00u) kan de Bibbox door derden 

worden gehuurd. 

Buiten de openingsuren (zie hierboven) worden Bibbox en leescafé samen verhuurd. 

De verhuring kan enkel wanneer de bibliotheek de ruimtes niet nodig heeft voor 

eigen activiteiten. 

De verhuring dient enkel voor activiteiten die aansluiten bij de werking van de 

bibliotheek in de ruime zin van het woord. 

 

Wie? 

(A) Organisaties en verenigingen aangesloten bij een erkende Waregemse 

adviesraad of Waregemse onderwijsinstellingen 

(B) Organisaties en verenigingen van Waregem, niet onder A 

(C) Organisaties en verenigingen buiten Waregem 

(D) Commerciële en private organisatoren/activiteiten 

Stedelijke diensten vallen niet onder dit reglement. 

 

Tarieven 

De tarieven gelden per dagdeel : 

voormiddag = van 8.00u. tot 12.00u. 

namiddag = van 13.30u. tot 17.30u. 

avond = van 19.00u. tot 23.00u. 

 

wie A B C D 

Bibbox € 30 € 45 € 60 € 90 

Bibbox + 
leescafé 

€ 50 € 70 € 90 € 120 

 

Aanvragen en betaling 

- Elke aanvraag gebeurt minstens 5 weken vooraf via het aanvraagformulier. Dit 
formulier kan gedownload worden van de website (www.waregem.be/bibliotheek). 
De aanvraag kan ook schriftelijk gebeuren gericht aan de bibliotheek, Boekenplein 
1, 8790 Waregem of via e-mail naar bibliotheek@waregem.be  
- Door het indienen van het aanvraagformulier gaat de huurder akkoord met dit 
gebruiksreglement.  

mailto:bibliotheek@waregem.be


- Men kan enkel aanvragen indienen voor activiteiten die zullen plaatsvinden 
binnen het jaar na de aanvraag. 
- Elk aanvraagformulier wordt met advies van de bibliotheek op het College van 
Burgemeester en Schepenen geplaatst. Het College van Burgemeester en 
Schepenen beslist autonoom om een aanvraag al dan niet goed te keuren. Indien 
goedgekeurd, zal de bibliotheek de reservatie bevestigen. 
- De reservatie is pas definitief na betalen van de huurprijs maximaal 14 dagen na 
de bevestigingsmail van de bibliotheek. De huurprijs wordt gestort op het 
rekeningnummer van de stad. Indien de betaling niet binnen de 14 dagen 
ontvangen wordt, kan de reservatie geannuleerd worden.  
- De huurder kan annuleren tot 8 weken voor startdatum van de huurperiode. 
Indien annulering na deze datum, betaalt de huurder alsnog de afgesproken 
huurprijs. 
- De huurder zal de zaal enkel gebruiken voor de activiteit waarvoor ze werd 
aangevraagd. Wijziging van huurder of activiteit resulteert in een nieuwe aanvraag. 
- Indien de Bibbox en het leescafé gehuurd worden buiten de uren waarop 

bibliotheekpersoneel aanwezig is, dan krijgt de huurder maximum 3 dagen vooraf 

een badge voor toegang en controlesysteem. Zie ook bijlage 1. 

Bij het overhandigen van de badge op een afgesproken moment tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek krijgt de huurder ook de nodige uitleg over 

werking van alle apparatuur en worden de afspraken overlopen. 

Na de activiteit en nadat de bibliotheek correct werd afgesloten, wordt de badge 

in de brievenbus van de bibliotheek (aan de Holstraat) gedeponeerd. 

 

Algemene voorschriften 

1. De huur omvat het gebruik van de ruimtes, inclusief meubilair en apparatuur, 
de verwarming en verlichting van de zalen en de grondige schoonmaak achteraf. 

2. De huurder behandelt de bibliotheekruimtes als een goede huisvader en laat de 
ruimtes netjes achter. 

3. Er wordt vooraf afgesproken hoeveel tafels en/of stoelen (met een maximum 
van 24 tafels en/of 70 stoelen) er in de Bibbox moeten worden klaargezet. De 
huurder zorgt zelf voor de gewenste schikking van de tafels en stoelen. 

4. Het in gereedheid brengen van de Bibbox gebeurt in principe in de morgen of 
namiddag welke aan de activiteit voorafgaat, maar mag nooit voorafgaandelijke 
activiteiten storen. Het tijdstip van in gereedheid brengen van de ruimte wordt 
afgesproken met de bibliotheek. 

5. De bibliotheek stelt geen dranken ter beschikking, behalve die in de automaten 
in het leescafé. De huurder dient dranken eventueel zelf mee te brengen. Het 
gebruik van de glazen en van de koelkast in het leescafé is inbegrepen in de 
huurprijs. bijlage 2 

6. Elke huurder of gebruiker is er toe gehouden: 

 in te staan voor het gaaf houden van de ruimtes en uitrusting en eventueel 
aangebrachte schade of diefstal te vergoeden.  

 de zalen enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel 
 de auteursrechten en de naburige rechten te dragen 



 in te staan voor Sabam en de billijke vergoeding 
 het politiereglement (m.b.t. leeftijdsgrens, rookverbod, e.a.) na te leven 
 de wettelijke geluidsnormen te respecteren.  
 de ruimtes netjes achter te laten, eventueel uit te vegen 
 alle gebruikte glazen uit het leescafé af te wassen ; de huurder brengt zelf 

keukenhanddoeken en detergent mee 
 na gebruik alle materiaal op de oorspronkelijke plaats weg te bergen, volgens 

de aanduidingen die in elke kast zijn opgehangen 
 de ruimtes tijdig te ontruimen d.w.z. afhankelijk van het gekozen dagdeel vóór 

resp. 12.00u., 17.30u. en 23.00u. 
 alle afval, lege flessen e.d. terug mee te nemen, in eigen vuilniszakken 

7. De huurder is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de bibliotheek bij 
het verlaten ervan. De huurder schakelt alle apparaten uit, dooft de lichten, 
sluit de deuren en laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht liggen  

8. Het is verboden: 

 de ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beplakken en/of 
te beschrijven. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden 

 in of rond het gebouw bijkomende bewegwijzering aan te brengen of 
publiciteitsmateriaal te verspreiden zonder toelating van het diensthoofd van 
de bibliotheek 

 ontplofbare of ontvlambare producten, onder welke vorm ook, mee te brengen. 
Het gebruik van elektrische kooktoestellen en van open vuur (ook kaarsen en 
theelichtjes) en gasflessen (o.a. voor mobiele kookfornuizen) in het gebouw is 
eveneens verboden 

 glas, papier, karton en ander afval achter te laten 
 zich op te houden in andere zalen dan deze contractueel vastgelegd 
 nooddeuren te openen tenzij in geval van nood. Eventuele kosten voor 

interventies vallen dan ten laste van de huurder. 

9. De bibliotheek controleert de ruimte op schade en netheid na elke huurperiode. 
Indien schade of nagelaten afval kan deze aangerekend worden.  

10. Algemeen rookverbod: het algemeen rookverbod is van toepassing in het 
volledige gebouw. 

11. De stad voorziet als eigenaar een verzekering voor burgerlijke en objectieve 
aansprakelijkheid en een verzekering tegen brand en aanverwante risico’s. 
De huurder voorziet zelf een eventuele verzekering voor meegebracht 
materiaal. Voor diefstal van of schade aan eigen materiaal van de huurder kan 
de bibliotheek niet verantwoordelijk worden gesteld. 

12. Brandveiligheid 
Alle veiligheidsvoorzieningen (blustoestellen, nooduitgangen, nooddeuren, 
brandmelders,…) moeten constant duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven.  De 
verantwoordelijken moeten op de hoogte zijn van de procedure voor melding, 
waarschuwing en alarm bij brand of ramp. 
Binnen de 24 uur nadat brandblustoestellen gebruikt werden, moet de stad 
verwittigd worden. 
In geval van brand moet de brandweer verwittigd worden, zelf als de brand 
geblust lijkt: de brandweer gaat na of er geen smeulende resten achterbleven, 
of alles voldoende veilig is. 



13. De ruimtes van de bibliotheek kunnen niet voor handelsactiviteiten gebruikt 
worden. 

14. Betwistingen omtrent het gebruik zullen zoveel mogelijk in der minne tussen 
partijen worden geregeld. Bevoegde rechtsinstanties zijn die van het 
rechtsgebied waartoe het stadsbestuur hoort. 

15. Alle punten die niet in dit reglement opgenomen zijn, of die een afwijking van 
dit reglement zouden kunnen rechtvaardigen, moeten via het diensthoofd van 
de bibliotheek aan het College van Burgemeester en Schepenen worden 
voorgelegd. 

 

 

 


