
Gebruikersreglement infrastructuur Brede School Het Keerpunt 
 

1. Hoe lokalen aanvragen? 
1.1. Een bepaalde ruimte kan slechts voorbehouden worden mits een voorafgaandelijk aanvraag 

waarin minstens vermeld wordt: naam - adres - verantwoordelijke inrichter - 
telefoonnummer - welk(e) loka(a)l(en) men wenst - dag(en) en uren van gewenst gebruik. 

1.2. De aanvraag wordt gericht aan de coördinator van de Brede School Het Keerpunt, Prins 
Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout. 03/ 270 01 90, bredeschool.onthaal@gmail.com 

1.3. De aanvraag moet gedaan worden ten vroegste 12 maanden voor de activiteit en ten laatste 
10 dagen voor de activiteit. 

1.4. De reservering is definitief na ondertekening van het contract door de meerderjarige 
verantwoordelijke. 

1.5. Na ondertekening van het contract wordt u een factuur gestuurd die u moet voldoen binnen 
de 14 dagen. 

1.6. Annulatie: Een reservatie kan geannuleerd worden tot ten laatste 14 dagen vóór een 
activiteit in de grote zaal en/of in meerdere lokalen en 3 dagen voor een activiteit in één 
lokaal. Enkel in dit geval kan de huur worden terugbetaald. Bij het niet tijdig annuleren van 
een lokaal, wordt een annulatievergoeding gelijk aan de helft van de huurprijs, met een 
minimum van € 10,00 geëist. 

 

2. Soortengebruikers: 
2.1. A = Bewoners van de Brede School 
2.2. B = non-profit organisaties 
2.3. C = andere 

Activiteiten zonder openbaar karakter of waarbij sprake is van privé winstbejag, worden principieel 

niet toegelaten binnen de Brede School 

 

3. Soorten lokalen en prijs per dagdeel: 
3.1. Klaslokaal: max. capaciteit 20 personen 
3.2. Polyvalentezaal: max. capaciteiten 100 personen 
3.3. Dagdelen: van 8 tot 12 uur, van 12 tot 18 uur, en van 18 tot 20 uur. 

 

 

 A B C 

klaslokaal 10€ 25€ 50€ 

Polyvalente zaal 20€ 65€ 150€ 

Praktijkruimte 

(keuken, 

computerlokaal) 

30€ 50€ 100€ 

 

3.4. Sportloods:   

 Volledigezaal 

reservatie 5€ per uur 

De sportloods heeft een eigen gebruikersreglement. 

 

 

 

 

 

mailto:bredeschool.onthaal@gmail.com


4. Waarop moet je letten als inrichter? 
4.1. Elke gebruiker is als inrichter zelf verantwoordelijk inzake voorschriften van gemeentelijke, 

provinciale en rijkstaksen op vertoningen, van auteursrechten politiereglementen en op de 
wet op de handelspraktijken (o.a. vergunning occasionele drankgelegenheden,...). Elke 
gebruiker dient zich te houden aan de wettelijke voorschriften (alcohol, drugs, 
geluidsproductie, racisme, openbare orde, brandveiligheid, …) en kan verantwoordelijk 
gesteld worden bij overtreding van deze reglementen. 

4.2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de aangerichte schade aan het gebouw zowel door 
hemzelf, zijn aangestelden als door de deelnemers van de door hem ingerichte activiteit. 

4.3. De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de schade door onoordeelkundig gebruik aan 
de mobiele infrastructuur en aan al de gebruikte materialen. De schadevergoeding bedraagt 
de herstellings- en/of vervangingskosten, ongeacht de reeds betaalde waarborg. De 
gebruiker moet zelf oordelen of hij een verzekering afsluit tegen dit risico (brand, diefstal, 
beschadiging) en/of een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. In bepaalde gevallen kan 
de coördinator of zijn afgevaardigde een dergelijke verzekering eisen. Een duplicaatattest 
kan door de coördinator opgeëist worden 

4.4. Wanneer er meer dan 10 lokalen tegelijk worden gehuurd,  kan een reductie van 20% 
worden toegekend. 

 

5. Opkuis: 
5.1. De lokalen moeten proper en ordelijk achtergelaten worden.  
5.2. Er mag geen afval worden achtergelaten en de stoelen en tafels moeten op hun 

oorspronkelijke plaats teruggezet worden. 
5.3. Wanneer het gehuurde lokaal niet in orde wordt achtergelaten, zal er een extra 25€ per 

lokaal worden gefactureerd  voor de opkuis door ons. 


