
Huisreglement 
1. ALGEMEEN

Concept
Het project ʻRuimte te gebruikenʼ wordt georganiseerd vanuit een cultureel oogmerk. 
Het project wordt georganiseerd tijdens SHOTS, het jaarlijkse open-deur-weekend voor cultuurhuizen in Hasselt. 
Z33 stelt tijdens met ʻRuimte te gebruikenʼ 1000m² ruimte ter beschikking. Naar een concept van Gert Robijns.
Z33 heeft eenzijdig het recht om bepaalde acties niet toe te laten indien deze niet stroken met het algemene concept van het project.

Contactpersoon
Juffrouw Marthe Van Dessel is de eerste gesprekspartner voor alle praktische afspraken. 
Zij coördineert eveneens de technische aspecten. (0474-90.06.17)
Indien gewenst kan contact genomen worden met de heer Danny Bierset (projectverantwoordelijke Z33)

Elke gebruiker laat zich vertegenwoordigen door 1 contactpersoon.
 

2. PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Beschikbaarheid van materiaal
Materiaal kan beschikbaar gesteld worden zolang de voorraad strekt. 
Reservaties worden gemaakt op basis van beschikbaarheid en volgorde van inschrijving

Beschikbaar van ruimte en tijd
Reservaties worden gemaakt op basis van beschikbaarheid en volgorde van inschrijving. Het is niet mogelijk materialen voor de 
gebruikers te stockeren voorafgaand of na de programmatie. De gebruiker moet zich bij aankomst en vertrek bij de organisator melden.  
Bij aankomst en vertrek controleert de gebruiker samen met de organisator de goede staat van de hem/haar toegewezen ruimte en 
materiaal. De ruimtes kunnen niet door de gebruiker eigenhandig heringedeeld worden; als de ruimteopstelling niet volgens wens is 
dan zorgt de organisator ervoor dat de opstelling wordt aangepast. 

Opnames
Tijdens de programmatie kan er worden gefilmd en/of gefotografeerd door de organisatie. 
Het aldus verkregen beeldmateriaal kan door de organisatie voor publicitaire doeleinden gebruikt worden.

Schade aan derden – schade aan materiaal 
De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan goederen, voor persoonlijk letsel of verlies van eigendommen 
op het terrein of in de gebouwen ontstaan. Door toedoen van een gebruiker ontstane schade aan de ruimtes of het materiaal van Z33 of 
derden wordt aan de gebruiker in rekening gebracht op basis van terugbrengen in de oorspronkelijke staat.

Openbare orde
Roken in niet toegelaten in de ruimtes. Na 22.00u. dient geluidsoverlast voor de vermeden te worden. Alle uitdrukkingen die als 
beledigend, misbruikend, gewelddadig, seksistisch, racistisch of homofobisch, et cetera uitgelegd kunnen worden, zijn niet acceptabel.

Staat van bevinding van de ruimtes en het materiaal
De ruimtes moeten in dezelfde staat worden achtergelaten zoals ze betreden werden, wat betreft netheid, apparatuur en meubilair.

Parkeren
Het is niet toegelaten te parkeren op de begijnhofsite. Laden en lossen van materiaal is wel mogelijk maar dient in een zo kort mogelijke 
tijdspanne te gebeuren. Na het laden en lossen dienen voertuigen van de site verwijderd te worden.

Opbrengsten
Verkoop van goederen, voeding, drank voor eigen rekening van de gebruikers is toegelaten en de hierbij verworven inkomsten zullen 
integraal aan de verkoper behouden worden, onder voorwaarde dat aan alle wettelijke reglementeringen inzake btw-wetgeving en 
dergelijke voldaan is. De verkoper is hiervoor zelf verantwoordelijk.

In alle gevallen waarin dit huisreglement niet voorziet zal Z33 alle maatregelen nemen die haar geëigend voorkomen.  
Ik verklaar dat ik bovengenoemd huurreglement grondig gelezen en begrepen heb en akkoord ga met de regels.


