
H U U R T A R I E F - Zomer 2021

geldig vanaf 1 juni 2021

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;
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 HET TARIEF
Tarief 1: Nederlandstalige verenigingen aangesloten bij een erkende Grimbergse adviesraad

& scholen uit de fusiegemeente Grimbergen

3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & REGLEMENTERING i.v.m. BRANDVEILIGHEID
- Er mogen geen brandbare versieringen aangebracht worden.
- Het aanbrengen van affiches en dergelijke tegen muren is verboden.
- De noodverlichting mag nooit afgesneden worden.
- Nooduitgangen en gangen moeten vrij blijven en mogen niet op slot zijn.
- De organisatoren van publieke activiteiten dienen 2 personen aan te duiden, aanwezig op de

activiteit,verantwoordelijk  voor de evacuatie 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 heeft, 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 zaalreservatie.

5. REGLEMENTERING INZAKE DRANK EN MAALTIJDEN
In het Cc Strombeek dienen alle dranken, kleine eetwaren en maaltijden afgenomen te  worden bij de
concessiehouder van de Foyer.

6. BETALINGSMODALITEITEN
1. Het huurcontract heeft slechts kracht en gaat in als het ondertekend is door de gebruiker en

Cc Strombeek.

2. Afrekening van de activiteit gebeurt maandelijks per factuur.  Na ontvangst van de factuur heeft de huurder
1 maand tijd om te betalen, zoniet ontvangt hij een betalingsherinnering.
Per herinnering wordt €5 aan bijkomende kosten aangerekend.

http://www.ccstrombeek.be


BUITENPODIUM (PER ACTIVITEIT)

Buitenpodium   Tarief 1

met geluid&lichtapparatuur 275

  

tarief extra uur week  33

zo./na 24u          (zie toelichting)  39

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid derden inbegrepen

Toelichting

1. In de huurprijs van het buitenpodium zijn maximum 16 manuren begrepen.

2. De bijkomende uren gepresteerd door de technici van Cc Strombeek worden
aangerekend tegen : € 33 per uur tijdens de week

€ 39 per uur na middernacht en tijdens het weekend

3. De apparatuur van Cc Strombeek wordt alleen bediend door het bevoegd personeel van het centrum.

4. Tussen 13 en 14 uur en 18 en 19 uur heeft het personeel recht op rusttijd.

5. De huur wordt ambtshalve met €110 verhoogd, zo de gebruiker het terras na afloop niet zelf opruimt.

6. Annulatie van het buitenpodium:
minder dan 2 weken voor de geplande datum tegen de totale huurprijs.

7. De huurders dienen te zorgen voor de nodige bewaking aan beide ingangen tijdens de voorstelling(en) en staan
zelf ook in voor het openhouden van de kassa.

8.    De huurder mag geen groter aantal personen toelaten / geen groter aantal toegangskaarten verkopen dan de
maximale capaciteit die is voorzien voor de gehuurde ruimte.

13.   Technische afspraken dienen tijdig te gebeuren met het hoofd van de technische dienst
Tom Buggenhout 0477 65 70 73.
De huurder maakt hiervoor vooraf een afspraak. Technische ondersteuning en apparatuur worden
extra gefactureerd overeenkomstig 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 alternatieve ruimte aan te bieden waarin de activiteit kan plaatsvinden met behoud van de
gestelde vereisten volgens de technische fiche.


