
 

Huurregeling OC De Roose (SO De Biest) 

 

1. Aanvraag en reservatie 
 

a. Elke aanvraag wordt gericht aan een  aangestelde van de EVA.  Zij moet titel en 
aard van de activiteit vermelden, evenals de prijs van de inkom, dranken en 
versnaperingen.  Eventuele affiches welke de manifestatie aankondigen moeten de 
inkomprijs vermelden.  

b. Reservaties gebeuren via Kindt Paul – Schapersdreef 4 – 8790 Waregem – 056/60 12 
78 – paul.kindt@outlook.be 

c. Datum van de aanvraag is het criterium dat de toewijzing regelt en wel zo dat de 
eerste schriftelijk binnengekomen aanvrager de zaal toegewezen krijgt. 

d. De overeenkomst ‘het contract’ geeft recht op: 
i. Gebruik van het omschreven lokaal na 9u ‘s morgens 

 
2. Annulering en overmacht 

 
a. Wanneer het in kennis stellen 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 minstens een maand voor de geplande 
activiteit.  
 

3. Betalingsmodaliteiten 
 

a. het betalen en de afrekening dient te gebeuren binnen de acht dagen na de 
activiteit met overschrijving.  Wie het verschuldigde bedrag binnen de hiervoor 
bepaalde termijn niet betaalt, kan elk verder gebruik worden ontzegd, en stelt zich 
daarenboven bloot aan gerechtelijke vervolgingen. 
 

4. Ingebruikname 
 

a. Sluitingsuur dient te worden gerespecteerd.  Na 3u ’s morgens mag niemand zich 
nog in de zaal bevinden. 

b. Geen enkele muziekinstallatie dan deze van het OC mag worden gebruikt. 
c. De gebruikers mogen niet parkeren in de Smedenstraat (doorgang brandweer). Bij 

overtreding horen zij niet thuis in OC De Roose en moeten ze de zaal verlaten. 
d. Het maximum aantal toegelaten personen mag nooit overschreden worden.  Voor de 

grote polyvalente zaal is dit 200 personen zonder meubilair en 140 persoenen met 
meubilair.  Bij de kleine polyvalente zaal is dit 60 personen zonder meubilair en 40 
personen met meubilair.  Bij een combinatie van de grote en kleine zaal is dit 300 
zonder meubilair en 180 met meubilair. 
 

5. Dranken 
 

a. Er mogen geen andere dranken worden verbruikt dan deze aangeboden door het OC.  
Ook geen fruitsappen om een aperitief te bereiden.  Met uitzondering van wijnen. 

b. Koffie mag door gebruikers zelf worden gemaakt met het beschikbaar gestelde 
materiaal. 
 

 
 



 
 
 

6. Opkuis 
 

a. De gebruikers moeten het gebouw in perfecte staat houden en ordentelijk verlaten. 
b. Karton, flessen, verpakking en etensresten moeten meegenomen worden. 
c. Afwas moet gebeuren. 
d. Tafels en stoelen moeten gestapeld worden onmiddellijk na de bijeenkomst. 
e. Er mag geen confetti of dergelijke worden uitgestrooid. 

 


