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                 Gemeenteplein   1   -   1853   Strombeek-Bever   -   02   263   03   43  
  

  



1. ALGEMEEN   GEBRUIKERSREGLEMENT  
Dit   reglement   is   van   toepassing   op   volgende   infrastructuur   beheerd   door   
de   vzw   Cultuurcentrum   Strombeek   Grimbergen:   

a. Cc   Strombeek,   Gemeenteplein   1,   1853   Strombeek-Bever;   
b. Ateliers   De   Piereman,   Nijverheidslaan   13b,   1853   Strombeek-Bever.  

Het   gebruikersreglement   kan   u   vinden   op   de   website   van   Cc   Strombeek    www.ccstrombeek.be  
of   op   aanvraag   in   het   onthaal   van   Cc   Strombeek.  
 
2.   VERKLARING   BIJ   DE   VERSCHILLENDE   TARIEVEN  

Tarief   1: Nederlandstalige   verenigingen   aangesloten   bij   een   erkende   Grimbergse   adviesraad  
&   scholen   uit   de   fusiegemeente   Grimbergen  

Tarief   2: Andere   verenigingen/organisa�es   voor   niet-commerciële   ac�viteiten  
 

Tarief   3: Commercieel   tarief   (private   personen   en   firma's)  
 

Voor   alle   gebruikers:    Cc   Strombeek   kan   een   weekhuur   van   de   schouwburg   beperken   tot   éénmaal   per   jaar.  
 
3.   VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN   &   REGLEMENTERING   i.v.m.   BRANDVEILIGHEID   

-   Er   mogen   geen   brandbare   versieringen   aangebracht   worden   in   de   lokalen.  
-   Het   aanbrengen   van   affiches   en   dergelijke   tegen   muren   is   verboden.  
-   De   noodverlich�ng   mag   nooit   afgesneden   worden.  
-   Nooduitgangen   en   gangen   moeten   vrij   blijven   en   mogen   niet   op   slot   zijn.  

       -   De   organisatoren   van   publieke   ac�viteiten   dienen   2   personen   aan   te   duiden,   aanwezig   op   de   
          ac�viteit,verantwoordelijk    voor   de   evacua�e   en   het   hanteren   van   de   brandblusapparaten.  
       -   De   huurder   mag   geen   groter   aantal   personen   toelaten   /   geen   groter   aantal   toegangskaarten  
         verkopen,   dan   de   maximale   capaciteit   die   is   voorzien   voor   de   gehuurde   ruimte.  
 
 
4.   VERZEKERING  
Cc   Strombeek   hee�,   met   het   oog   op   de   verzekering   van   de   burgerlijke   aansprakelijkheid   voor   de   huurders   een  
abonnementspolis   afgesloten.   De   premie   van   deze   polis   is   begrepen   in   het   huurtarief.    Inzage   in   deze   polis   is   mogelijk  
bij   de   dienst   zaalreserva�e.  
 
 
5.   REGLEMENTERING   INZAKE   DRANK   EN   MAALTIJDEN  
  In   het   Cc   Strombeek   dienen   alle   dranken,   kleine   eetwaren   en   maal�jden   afgenomen   te   
  worden   bij   de   concessiehouder   van   de   Foyer.  

 
6.   BETALINGSMODALITEITEN  
1.   Het   huurcontract   hee�   slechts   kracht   en   gaat   in   als   het   ondertekend   is   door   de   gebruiker   en  
      Cc   Strombeek   en   wanneer   er   voor   de   schouwburg   of   het   Fenikshof   het   voorschot   is   betaald.  
 
2.   Bij   de   bespreking   van   de   schouwburg   betaalt   de   huurder   een   voorschot   van   50   %   
     van   de   huurprijs.    Het   voorschot   dient   betaald   te   worden   per   overschrijving   ten  
     laatste   een   maand   na   het   ondertekenen   van   het   huurcontract   en   ten   minste   een   week   
     vóór   het   ingaan   van   de   ac�viteit.  
 
3.   Het   voorschot   zal   verrekend   worden   op   de   factuur   na   vaststelling   door   Cc   Strombeek  
     dat   er   geen   beschadigingen   werden   aangebracht   en   dat   alles   in   de   juiste   orde   werd  
     gebracht.   In   geval   van   schade   verbindt   de   gebruiker   zich   ertoe   deze   schade   onmiddellijk  
     te   vergoeden.  
 
4.   Afrekening   van   de   ac�viteit   gebeurt   maandelijks   per   factuur.   Cycli   worden   afgerekend   op  
     het   einde   van   de   reeks   of   2   x   per   jaar.    Na   ontvangst   van   de   factuur   hee�   de   huurder  
     1   maand   �jd   om   te   betalen,   zoniet   ontvangt   hij   een   betalingsherinnering.  
     Per   herinnering   wordt    €5    aan   bijkomende   kosten   aangerekend.   
 
 
 
 
 
 

http://www.ccstrombeek.be/


SCHOUWBURG     (PER   ACTIVITEIT)  
 

Schouwburg      Tarief   1   Tarief   2   Tarief   3  
met   geluidsapparatuur   158  361  712  
met   projec�ecabine   191  482  941  
met   geluid&lichtapparatuur   248  597  1170  
             
tarief   extra   uur   week     34  34         34  
        zo./na   24u            (zie   toelich�ng)     39  39  39  
     
Podium   (per   dagdeel)              
met   werklicht   28  69  160  
met   geluid   &   lichtregie    129  344  743  
opbouw   licht   39  79  158  
opbouw   decor     39  79  158  
           
andere              
huur   piano   56  56  56  
Huur   &   stemmen   piano  weekdag   169  169  169  
   zondag  225  225  225  

 
Verzekering   Burgerlijke   aansprakelijkheid   derden   inbegrepen  
 
 
Toelich�ng  
 
1. In   de   huurprijs   van   de   schouwburg   zijn   maximum   16   manuren   begrepen.  
 
2. In   de   huurprijs   van   het   podium   zijn   maximum   8   manuren   begrepen.  
 
3. De   bijkomende   uren   gepresteerd   door   de   technici   van   Cc   Strombeek   worden   

aangerekend   tegen :     €   33    per   uur   �jdens   de   week   
                                         €   39    per   uur   na   middernacht   en   �jdens   het   weekend  

 
4. De   apparatuur   van   Cc   Strombeek   wordt   alleen   bediend   door   het   bevoegd   personeel   van   het   centrum.  
 
5. Tussen   13   en   14   uur   en   18   en   19   uur   hee�   het   personeel   recht   op   rus�jd.  
 
6. De   huur   wordt   ambtshalve   met    €113    verhoogd,   zo   de   gebruiker   de   schouwburgzaal   na   afloop   

niet   zelf   opruimt.  
 
7. Bij   de   bespreking   wordt   onmiddellijk   50%   van   de   totale   huurprijs   aangerekend   als   voorschot.  
 
8. Annula�e   van   de   schouwburg :  

-   meer   dan   3   maanden   voor   de   geplande   datum   wordt   er   geannuleerd   zonder   kosten  
-   vanaf   3   maanden   voor   de   geplande   datum   tegen   de   hel�   van   de   totale   huurprijs  
-   2   weken   voor   de   geplande   datum   tegen   de   totale   huurprijs.  

 
9. Verenigingen   krijgen   een   kor�ng   van   20%   voor   reeksen   van   min.   4   sessies.  
 
10. Bij   overma�g   elektriciteitsverbruik   kan   Cc   Strombeek   het   verbruik   extra   aanrekenen.  
 
11. De   huurders   dienen   te   zorgen   voor   de   nodige   bewaking   aan   beide   ingangen   �jdens   de   voorstelling(en)   en   staan  

zelf   ook   in   voor   het   openhouden   van   de   ves�aire   en   eventuele   kassa.  
 

 



 
12.    De   huurder   mag   geen   groter   aantal   personen   toelaten   /   geen   groter   aantal   toegangskaarten verkopen   dan   de   
         maximale   capaciteit   die   is   voorzien   voor   de   gehuurde   ruimte.  
         Maximum   aantal   stoelen   =   402  
 
13.     Technische   afspraken   dienen   �jdig   te   gebeuren   met   het   hoofd   van   de   technische   dienst   
          Tom   Buggenhout   0477   65   70   73.  

   De   huurder   maakt   hiervoor   een   maand   vooraf   een   afspraak.   Technische   ondersteuning   en   apparatuur   worden   
            extra   gefactureerd   overeenkoms�g   het   huidige   huurreglement.  

 
14.       Voorafgaand   aan   het   afsluiten   van   de   huurovereenkomst   dient   de   aanvrager   een   technische   fiche   mee   te   delen.  

Cc   Strombeek   behoudt   zich   het   recht   voor   om   op   basis   van   deze   technische   fiche   de   huur   van   de   schouwburg   te  
weigeren   en   een   alterna�eve   ruimte   aan   te   bieden   waarin   de   ac�viteit   kan   plaatsvinden   met   behoud   van   de  
gestelde   vereisten   volgens   de   technische   fiche.  

 
15.      Cc   Strombeek   behoudt   zich   het   recht   voor   om   de   weekhuur   van   de   schouwburg   te   beperken   

tot   éénmaal   per   jaar.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
EXPORUIMTE  
 
Exporuimte      Tarief   1   Tarief   2   Tarief   3  
           
             
Feesten     101  310  676  
             
Koffietafel     51  242  597  

 
Verzekering   Burgerlijke   aansprakelijkheid   inbegrepen  

 
Toelich�ng  
 
Het   plaatsen   en   opruimen   van   tafels   en   stoelen   dient   door   de   aanvrager   zelf   te   gebeuren.  

 
De   gebruiker   verbindt   er   zich   toe   onmiddellijk   na   een   feest   de   zaal   volledig   in   orde   te   brengen,    d.w.z.  
versiering   weg   te   nemen,   de   zaal   te   vegen,   tafels   en   stoelen   die   gebruikt   werden   op   te   ruimen.  
Zo   de   gebruiker   de   ruimte   niet   volledig   in   orde   brengt   kan   Cc   Strombeek   een   toeslag   aanrekenen.  
De   toeslag   bedraagt    €   169    voor   tarief   1   en   2,    €   282    voor   tarief   3.  
 
 
Annula�e   van   de   exporuimte:  
-   meer   dan   3   maanden   voor   de   geplande   datum   wordt   er   geannuleerd   zonder   kosten  
-   vanaf   3   maanden   voor   de   geplande   datum   tegen   de   hel�   van   de   totale   huurprijs  
-   2   weken   voor   de   geplande   datum   tegen   de   totale   huurprijs.  
 
 

            Exporuimte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Foyer  



 
VERGADERRUIMTEN  
 
Vergaderruimten      Tarief   1   Tarief   2   Tarief   3  
         
50-120   personen  vm   /   nm  22  45  92  
Hemmerechts   zaal   /   geheel  av  29  64  132  
Studio    S  dag  68  138  284  
             
20-50   personen  vm   /   nm  18  37  77  
Hemmerechts   zaal   /groot   deel  av  22  45  91  
Soenszaal  dag  53  108  216  
Passage            
             
10-30   personen  vm   /   nm  15  29  62  
Hemmerechts   zaal   /   klein   deel  av  18  37  77  
Boekenlokaal   dag  43  86       177  
Cursuslokaal             
Box            
           
andere  vm   /   nm  11        
Atelier  av  15        
   dag  34        

 
Verzekering   Burgerlijke   aansprakelijkheid   inbegrepen  
Materiaal   –   beamer   –   audiomateriaal   inbegrepen  
 
Toelich�ng  
1.   Bestuursvergaderingen  
       De   direc�e   van   Cc   Strombeek   stelt   de   onder   tarief   1   vermelde   verenigingen   in   de   gelegenheid   in   Cc   Strombeek  
       één   bestuursvergadering   per   maand    te   houden.  
       Hiervoor   is   geen   huur   verschuldigd.   De   direc�e   behoudt   zich   wel   het   recht   voor   zich   ervan   te   vergewissen   of   het  

wel   degelijk   bestuursvergaderingen   betre� .  
       Voor   bestuursvergaderingen   kan   geen   vast   lokaal   toegezegd   worden.  
 
2.   Cursussen,   cyclussen   en   studiebijeenkomsten   (min.   4   bijeenkomsten)  
        Hiervoor   wordt   20%   kor�ng   toegestaan.  

 
3.   Wekelijkse   ac�viteiten  
        Verenigingen   die   wekelijks   een   ruimte   a�uren   genieten   50%   kor�ng.  
 
4. Annula�e  

a.   Bestuursvergaderingen  
Annula�e   van   een   bestuursvergadering   dient   minimum   1   dag   vooraf   te   gebeuren,   zo   niet,   alsook   bij   het   niet  
opdagen   zonder   verwi�gen,   behoudt   Cc   Strombeek   zich   het   recht    €     10    administra�ekosten   aan   te   rekenen.  

 
b.   Andere   vergaderingen  

Bij   annula�e   van   een   vergaderruimte   2   weken   voor   de   geplande   ac�viteit   dient   men   de   hel�   van   de   huurprijs   te  
betalen.  
Bij   annula�e   1   week   voor   de   geplande   ac�viteit   dient   men   de   totale   huurprijs   te   betalen.  
Deze   regeling   is   niet   toepasselijk   in   geval   van   overmacht.  

 
 
 
 
 



Mogelijke   settings   per   vergaderruimte  
 
 

Lokaal  Stoelen   op   rijen  Klasopstelling  
In   vierkant   of  

rechthoek  Afme�ngen   lokaal  

Cursuslokaal   Vaste   opstelling   Vaste   opstelling  16  4m   x   10m   

Soenszaal  60  24  36  11,77m   op   7m  

Hemmerechts   GEHEEL  120  50  48  *   

Hemmerechts   GROOT   60  30  32  9,65m   op   9,75m  

Hemmerechts   KLEIN  30  18  22  7,27m   op   7,37m  

Box  30  20  28  7m   op   7,5m  

Boekenlokaal  Vaste   opstelling  Vaste   opstelling  16  3,80m   x   6m  

Leerkeuken  Vaste   opstelling  Vaste   opstelling  20  6.66m   x   8,82m   

Passage  
projec�e   :   60  
Inleiding   :   80  *  36  7m   op   6,38m   

     
 

 
 
 
HUUR   VAN   APPARATUUR  
 
Apparatuur              
Muziekinstalla�e   
Geluidsinstalla�e   +   micro’s  
Beamer   (klein)  
Bord   of   flip-over  
T.V.   met   Dvd-speler  
Scherm  
overheadprojector   +   scherm  inbegrepen     
     
Beamer   (groot)+   scherm   56  56  56  
speciale   zaalinrich�ng(licht/geluid)   34  34  34  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEERKEUKEN    (per   dagdeel)  
 
Keuken  Per   dagdeel   Tarief   1   Tarief   2   Tarief   3  
zonder   materiaal     22  45  92  
met   materiaal     34  68  158  
 
Toelich�ng  
 
1.   Bijzondere   voorwaarden   bij   het   gebruik   van   de   keuken  
     -   De   elektrische   toestellen   moeten   met   de   meeste   zorg   behandeld   worden.  
     -   Bij   gebruik   van   het   fornuis,   de   friteuse   en   de   bakplaten   is   het   verplicht   de   dampkap   aan   te  
       ze�en.  
    -   Wanneer   de   gebruiker   de   friteuse   wenst   te   gebruiken   dient   hij   zelf   voor   frituurolie   te   zorgen   
       alsook   voor   het   verwijderen   na   gebruik.  
    -   Het   gebruikte   materiaal   dient   gereinigd   en   op   de   juiste   plaats   te   worden   achtergelaten.  
    -   Alle   verdwenen   of   beschadigde   voorwerpen   zullen   aan   kostprijs   worden   aangerekend.  
 
2.   Voor   cyclussen   (min.   4   sessies)   wordt   er   een   kor�ng   van   20%   toegestaan.  
 
3.   Annula�e  
     Bij   annula�e   2   weken   voor   de   geplande   ac�viteit   dient   men   de   hel�   van   de   huurprijs   te   betalen.  
     Bij   annula�e   1   week   voor   de   geplande   ac�viteit   dient   men   de   totale   huurprijs   te   betalen.  
     Deze   regeling   is   niet   toepasselijk   in   geval   van   overmacht.   
 
 
 

 
Leerkeuken  


