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Cultuurdienst Openingsuren: 
Stationsstraat 23 Ma tot Vrij: 
9280 Lebbeke 09u00 tot 12u30 
052/46.82.79 Dinsdagnamiddag: 
http://reservaties.lebbeke.be   13u00 – 17u00 
verhuurlokalen@lebbeke.be  

http://reservaties.lebbeke.be/
mailto:verhuurlokalen@lebbeke.be
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1 Reservatievoorwaarden 
 
1.1 Aanvraag 

• De aanvragen tot gebruik van de lokalen worden online ingevoerd via de website 
reservaties.lebbeke.be en dit minstens 1 maand op voorhand, max. 24 maanden op voorhand. De 
aanvraag is pas geldig na bevestiging van uw goedgekeurde reservaties via mail.   

• Er kan ook steeds een optie geplaatst worden op een zaal, deze optie blijft dan 14 dagen geldig. 
Indien de optie niet binnen de 14 dagen omgezet wordt in een reservatie, zal deze automatisch 
verwijderd worden. 

• De lokalen mogen niet gebruikt worden door anderen dan de aangevraagde vereniging of particulier. 
• Het gebruik van een lokaal wordt toegewezen in chronologische volgorde van de aanvragen. Het 

college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor het gebruik van een lokaal te 
weigeren indien de aanvragende vereniging of aanvrager zich in het verleden niet aan dit reglement 
heeft gehouden of wanneer de geplande activiteit niet toelaatbaar wordt geacht. 

• Activiteiten op vaste dagen van de week of maand kunnen in één aanvraag en maximum 24 maanden 
op voorhand worden gereserveerd. Bij een dergelijke reservatie verwerft de gebruiker niet het recht 
op een permanent bezit van de sleutel van het betreffende lokaal.  

• In galerie De Fontein en de pastorie te Wieze kunnen ophangsystemen gratis worden ontleend, mits 
betaling van een waarborg. 

1.2 Betaling 
• Alle waarborgen en huurgelden dienen betaald te zijn twee weken vóór aanvang van de activiteit. Zo 

niet, kan de toegang tot de zalen worden geweigerd. 
• Bij schade wordt de waarborg onmiddellijk ingehouden tot het verschuldigde bedrag is betaald. 

Indien de kosten hoger zijn dan de betaalde waarborg zal een factuur opgemaakt worden voor het 
resterende bedrag. 

• Het terugstorten van de waarborg gebeurt ten vroegste in de maand volgend op de verhuring. 
• Elke aanvrager ontvangt vanwege het gemeentebestuur een factuur waarop zowel de huur van het 

lokaal als de verschuldigde waarborg vermeld staat en dit zes weken vóór de activiteit. 

1.3 Annulering 
• Wanneer een toelating gegeven is voor het gebruik van een lokaal kan deze nog geannuleerd worden 

ten laatste 14 dagen op voorhand. In uitzonderlijke gevallen (bv. ziekte, overmacht, …) kan een 
annulering na deze termijn nog besproken worden met de verantwoordelijke van de gemeentelijke 
lokalen. 

1.4 Ontbinding overeenkomst 
Volgende zaken kunnen leiden tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst:  

• Wanneer er zich problemen stellen omtrent de toepassing van dit reglement. 
• Wanneer de gebruiker de ter beschikking gestelde ruimte voor een andere activiteit gebruikt dan 

waarvoor ze werd aangevraagd. 
• Wanneer de gebruiker de ruimte ter beschikking stelt aan andere organisaties of derden. 
• Wanneer de gebruiker geen vrije toegang verleent aan personeel in werkopdracht en aan 

hulpdiensten.  
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•  

2 Gemeentelijke lokalen  
 
  

            Heidehof Heizijde                                  Jongensschool De Puzzel                         Meisjesschool ‘t Puzzeltje  
    Heizijdestraat Opwijksestraat 1A Opwijksestraat 22 

                ’t JOC                                            Gemeentehuis Denderbelle                            Buurthuis De Brouwerij 
          Leo Duboisstraat 40                                            Meerskant 7       Visstraat 49 

 Gemeentehuis Lebbeke  Galerie De Fontein                               Gemeentelijke Bibliotheek 
                Grote plaats Grote plaats Stationsstraat 19 

    Ontmoetingscentrum Wieze                             Pastorie Wieze    Kerk Minnestraat 
 Schoolstraat 2    Sasbaan 2              Lange Minnestraat 63 
   
 

Het aanwezige materiaal per lokaal kan u terugvinden in bijlage of op de website http://reservaties.lebbeke.be 
bij reglementen en tarieven. 

http://reservaties.lebbeke.be/
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3 Gebruik van de lokalen 
 
3.1 Sleutels 
Ongeveer 14 dagen vóór uw reservatie zal u een e-mail ontvangen met verdere informatie in verband met 
het ophalen van de sleutel en/of badge voor de gemeentelijke lokalen. 
 
3.2 Einde activiteit 

• Bij het einde van de activiteit moeten de gebruikers er zorg voor dragen dat: 
 De verwarming wordt afgezet of teruggebracht tot 10 graden indien het systeem dit toelaat. 
 De lichten gedoofd worden en de waterkranen dicht. 
 De lokalen moeten geveegd en gedweild worden. Het materiaal hiervoor wordt door de 

gebruiker zelf voorzien. 
 De sleutel moet onmiddellijk worden teruggebracht volgens afspraak. 
 Bij verlies van de sleutels zal de gebruiker instaan voor de nodige kosten.  
 Het materiaal dat eigendom is van de gemeente moet terug op zijn oorspronkelijke plaats 

worden gezet. 
 Wanneer vastgesteld wordt dat de opkuis niet verliep zoals afgesproken, zullen het aantal 

kuisuren van het personeel doorgerekend worden zoals vastgesteld in het reglement ‘werken 
voor derden’ van de gemeente Lebbeke. 

 
• Het materiaal dat door de gebruikers ter plaatse wordt gebracht, moet op de laatste dag van de 

activiteit worden verwijderd. Gebeurt dit niet, dan houdt de gemeente zich het recht voor het 
materiaal te verwijderen op kosten van de gebruiker. De gemeente kan niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het achtergebleven materiaal. 

• Na elke verhuur wordt de gehuurde zaal gecontroleerd. Telkens wordt er een controlefiche 
opgesteld door de verantwoordelijke van de lokalen. Indien het lokaal niet in orde blijkt te zijn, zal 
de waarborg worden ingehouden. 

 
3.3 Verbods- en gebodsbepalingen 
Alle problemen die zich stellen omtrent de toepassing van dit reglement worden behandeld door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
De gebruikers staan in voor de orde en netheid van de gebruikte lokalen en sanitaire installaties. De gebruiker 
moet zelf vuilzakken mee brengen en neemt zijn afval mee. In het Ontmoetingscentrum in Wieze mag het 
afval in vuilzakken worden gedeponeerd in de container.  

 
In alle gemeentelijke lokalen geldt een algemeen rookverbod. 
 
Het is verboden ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen en te beplakken, er 
hechtingsmateriaal op aan te brengen of te beschilderen.  
 
Affiches, aankondigingen e.d. mogen slechts aangebracht worden op de daartoe bestemde en voorbehouden 
plaatsen. Na de activiteit moeten deze worden verwijderd. 
 
Schade, vastgesteld bij het in gebruik nemen of opgelopen tijdens het gebruik van de lokalen, moet de 
eerstvolgende werkdag aan de Cultuurdienst worden gemeld. Schade veroorzaakt door de gebruiker zal op 
diezelfde gebruiker worden verhaald. 
 
De inrichter mag niet minderjarig zijn. 
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Bij niet-naleving van één of meerdere bepalingen van dit reglement kan het college de gebruiksovereenkomst 
teniet doen zonder enige schadevergoeding aan de gebruiker. Ook kunnen de overtreders in de toekomst 
worden uitgesloten van iedere gebruik van de infrastructuur van de gemeentelijke lokalen. 
 
Specifiek bij het huren van de kerk van de Minnestraat: 

• Er mogen in het onroerend goed geen erediensten van welke strekking ook, van confessionele of van 
niet-confessionele aard, worden gehouden zoals er bijvoorbeeld zijn burgerlijke uitvaarten, 
doopfeesten, huwelijken, gelijkaardige diensten door rituelenbureaus zoals rent a priest enzovoort. 
Deze opsomming is niet limitatief. 

• Er mag in het onroerend goed geen vaste keuken geplaatst worden dus moet er via een traiteur 
gewerkt worden indien er eten moet voorzien worden. 

 
3.4 Verzekering 
De gemeente voorziet in een afstand van verhaal ten gunste van de huurder voor wat betreft het gehuurd 
gebouw en de aan de gemeente toebehorende inboedel. 
De inrichters staan in voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en voor de nodige verzekering van 
eigen materialen.  
 
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van voorwerpen die 
eigendom zijn van of in bewaring werden gegeven aan de gebruiker. 

4 Geluidsnormen 
Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe wetgeving op de geluidsnormen van kracht. Het geluidsniveau  in alle 
gemeentelijke lokalen is toegelaten tot 85 dB(A) L Aeq,15min. 
 
Wanneer de activiteit is gekoppeld aan een bijzondere gelegenheid (en dit met een maximum van 12 
gelegenheden per jaar, maximaal 2 gelegenheden per maand, maximaal gespreid over 24 kalenderdagen per 
jaar per gebouw) kan men een toelating tot uitzondering aanvragen bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan voor een muziekactiviteit een maximaal 
geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min of 100  dB(A) LAeq,60min toelaten.  
 
Voor activiteiten met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min  gelden volgende voorwaarden: 
 
Een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq,15min wordt toegestaan tot 3u.  Vanaf 3u kan enkel nog muziek 
gedraaid worden tot 85 dB(A) LAeq,15min. Om 4u moet de muziek worden stopgezet. Voor de organisatoren 
gelden volgende voorwaarden: 

• het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + 
andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere 
representatieve meetplaats. 

• duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke 
voor het geluidsniveau 

• het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is 
toegelaten maar niet verplicht 

 
Voor activiteiten met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) LAeq,60min  gelden volgende voorwaarden: 
 
Een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) LAeq,60min wordt toegestaan tot 3u.  Vanaf 3u kan enkel nog muziek 
gedraaid worden tot 85 dB(A) LAeq,15min. Om 4u moet de muziek worden stopgezet. Voor de organisatoren 
gelden volgende voorwaarden: 
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• het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + 
andere geluiden in de inrichting) gemeten en geregistreerd ter hoogte van de mengtafel of een 
andere representatieve meetplaats. 

• duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke 
voor het geluidsniveau 

• het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is 
toegelaten maar niet verplicht 

• gratis ter beschikking stellen van oordopjes 
 
Er is een uitzondering voor het Buurthuis ‘De Brouwerij’ te Denderbelle en het ontmoetingscentrum te 
Wieze, hier is de versterkte muziek toegelaten tot 22u zodat er geen overlast en lawaaihinder ontstaat voor 
de bewoners en de buurt. 

5 Sabam en billijke vergoeding 
 
5.1 Sabam 
Voor alle gemeentelijke lokalen vraagt de gebruiker zelf Sabam aan. Een aanvraag moet ten laatste 10 dagen 
voor de activiteit worden ingediend via www.sabam.be. 
 
5.2 Billijke vergoeding 
Ook de billijke vergoeding moet de gebruiker zelf aan vragen met uitzondering van de instuifruimte van het 
JOC. Hiervoor heeft de gemeente reeds een contract afgesloten. Deze aanvraag moet ten laatste 5 
werkdagen voor de activiteit worden ingediend via www.debillijkevergoeding.be. 
 

6 Preventiebeleid 
• De (nood)uitgangen moeten tijdens het evenement steeds vrij en onmiddellijk bruikbaar blijven en 

gesignaleerd zijn. 
• De veiligheidsverlichting moet steeds zichtbaar blijven en mag dus niet worden afgedekt. 
• Zorg dat de nooduitgangen van de gehuurde zalen tijdens uw evenement open zijn voor de zalen die 

u gebruikt. 
• De maximale bezetting van de gebouwen is steeds in lijn met de capaciteit van de (nood)uitgangen. 

Deze maximale capaciteit wordt bij de aanvraag vastgelegd. De organisator draagt de 
verantwoordelijkheid omtrent het toezicht op deze maximale bezetting tijdens het evenement. 

• De organisator dient zich vooraf te informeren en voor te bereiden omtrent de gedragslijnen bij 
brand en onheil: melding hulpdiensten, wijze van alarmering tot evacuatie, behandeling van de 
evacuatie in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten, en i.f.v. aard en omvang, eventuele 
poging tot brandbestrijding met de beschikbare kleine blusmiddelen. 

• Misbruik van brandbestrijdings- en brandmelding apparatuur wordt financieel gesanctioneerd.  
• Na het laden en lossen worden wagens onmiddellijk verplaatst naar de voorziene parkeerplaatsen. 
• Alle handelingen die strijdig zijn met de wettelijke voorzieningen betreffende arbeidsinspectie en 

veiligheid (Wet op het welzijn op het werk, ARAB en AREI) zijn strafbaar en ten strengste verboden. 
• Wanneer een personeelslid van de gemeentelijke lokalen aanwezig is, heeft dit personeelslid 

volledige zeggenschap wat betreft de veiligheid. 

6.1 Aangifte evenement 
De evenementen georganiseerd in de gemeentelijke lokalen dienen niet te worden aangegeven aan het 
evenementenloket. Zij vallen onder het Intern Noodplan (IP) van de desbetreffende zaal. 
Bij de aanvraag van een zaal dient te worden vermeld of er elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, 
of er (theater)vuurwerk wordt gebruikt en of u een buitenactiviteit voorziet (barbecue, springkasteel…). 

http://www.debillijkevergoeding.be/
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Bij publieke evenementen moet dit worden doorgegeven aan het evenementenloket. 
 
Bijlage 1: Afsprakennota 
Bijlage 2: Tarieven 
Bijlage 3: Waarborgen 
Bijlage 4: Controlefiche 
Bijlage 5: Lijst materiaal 
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