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Huisreglement  
 
 

1) De organisator ziet erop toe dat de maximumcapaciteit niet wordt overschreden. 
Maximum aantal zitplaatsen bij volledig uitgeschoven tribune bedraagt 232. Onder geen 
enkel beding kunnen losse stoelen bijgeplaatst worden. 
Maximum staanplaatsen bij volledig lege zaal bedraagt 494 personen. Iedere inbeslagname van 
oppervlakte, discobar, lichtorgel,… gaat gepaard met het verminderen van de capaciteit. 
Bij plaatsing volledig podium bedraagt maximumcapaciteit 334 personen 

 
2) De organisator zorgt zelf (al of niet in samenwerking met externe firma's) voor voldoende 

personeel voor opbouw, vestiaire, toegang, afbraak en opkuis.  

 
3) Het gebruik van de vestiaire is verplicht omwille van de veiligheid. Het is verboden jassen, 

paraplu’s, rugzakken of boekentassen in de zaal te brengen. 
De organisator dient voldoende mensen te voorzien om de vestiaire te bemannen. 

 
4) Het is verboden de nooduitgangen te belemmeren, deze dienen steeds bruikbaar te zijn 

over de volledige breedte. De noodverlichting, pictogrammen die de nooduitgangen 

aanduiden, brandhaspels en brandmeldknoppen, mogen nooit afgedekt worden. 
 

5) Het is verboden lokalen, ramen, deuren, muren, panelen of vloeren te benagelen, 
beplakken of een ander hechtingsmateriaal aan te brengen. 

 
6) In verband met brandvoorkoming is het gebruik van open vuren, kaarsen, bak-, oven- of 

frituurtoestellen in het gebouw verboden. 

 
7) De organisator dient zich te gedragen als een goede huisvader en is verantwoordelijk voor 

de inwendige en uitwendige schade aangericht aan het gebouw, zowel door hemzelf en 
zijn medewerkers, als door de deelnemers aan de activiteit. De organisator is verplicht zich 
hiervoor te verzekeren. De organisator bezorgt ten laatste 1 dag voor aanvang van de 
activiteit een kopie van de afgesloten polis. 

 

8) Praktische afspraken over foyer kunnen gebeuren met de foyeruitbater (www.daverlo.be 
050/69 13 32) 

 
9) Het gebouw dient na de activiteit in haar oorspronkelijke toestand achtergelaten worden. 

 

10) De recente Vlaamse regelgeving omtrent geluidsnormen voor muziekactiviteiten ter 
bescherming van het publiek (gehoorschade) dient door de organisator gerespecteerd te 
worden. Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min 

 

http://www.daverlo.be/

