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Huisreglement fuiven en concerten 
 
 

1) Er is een absoluut rookverbod in het volledige gebouw. De organisator dient er strikt op 
toe te zien dat dit rookverbod nageleefd wordt. 

 
2) De organisator ziet erop toe dat de maximumcapaciteit niet wordt overschreden. 

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, bij 

kleiner podium dient te capaciteit beperkt te worden tot 350 personen. 
 

3) De organisator zorgt zelf (al of niet in samenwerking met externe firma's) voor voldoende 
personeel voor opbouw, vestiaire, toegang, afbraak en opkuis. Bij dansgelegenheden 
dient de organisator te voorzien in security-personeel, die voldoet aan de wettelijke 
voorschriften. 

 
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. 
 

8) Er kan gebruik gemaakt worden van de vestiaire met bijhorende nummerplaatjes. Ieder 

verlies van nummerplaatje dient vergoed te worden ter waarde van de aankoopprijs. 
 

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

Onmiddellijk na de activiteit dient de opkuis te gebeuren door de organisatie.(zaal, inkom, 
vestiaire, toiletten, backstage, plein voor de theaterzaal) Alle vuilnis zal door de organisator 
in officiële vuilniszakken ingepakt worden en verzameld op de parking aan de achterzijde 
(technische ingang rolpoort). Extra schoonmaak en kosten herstel beschadigingen worden 
integraal aangerekend. 

 

10) De organisator dient zich te houden aan de meest recente reglementering over het 
maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten, goedgekeurd door Vlaamse regering op 
23/12/2011 en van toepassing vanaf 1/01/2013.  

Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min 

Er is een begrenzer aanwezig in de zaal. Als de muziek luider gaat dan 98dB(A) LAeq, 15 
min gaat er een zwaailicht aan, zakt het dB(A) gehalte niet, dan gaan de lichten aan. 

 


