GLOBALE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BIJ EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST

1. Onderhavige voorschriften zijn globaal van toepassing op de vier kerkgebouwen en elke organisatie
van mede- of nevengebruik. Dit globaal reglement maakt integraal deel uit van elke
gebruiksovereenkomst tussen organisatoren/gebruikers en de respectievelijke kerkfabrieken.
Nadere bepalingen en bijkomende praktische afspraken, alsmede het toegepaste gebruikstarief
zullen specifiek worden opgenomen in de gebruiksovereenkomst.
2. Aard van het neven-of medegebruik, en inpasbaarheid in planning.
- Nevenactiviteiten moeten verzoenbaar zijn met de eigenheid van een christelijke ruimte. Het
nevengebruik mag niet gericht zijn op puur winstgevende privébelangen of commerciële omzetcijfers,
noch op partijpolitieke manifestaties. Nevengebruik dient gesitueerd in een maatschappelijke of
culturele context. Activiteiten die in strijd kunnen zijn met de democratische basisprincipes van onze
samenleving, of die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, zijn verboden.
Privéfeesten of overnachtingen worden niet toegelaten.
- Gebruik van de kerkgebouwen door de lokale kerkfabrieken en parochies heeft steeds voorrang op
mede- of nevengebruik door derden. Vanzelfsprekend mag er bij mede-of nevengebruik geen
belemmering zijn van de erediensten. De bestaande vaste infrastructuur mag niet gewijzigd worden.
3. Aansprakelijkheid inzake de activiteit
De gebruiker is geheel en uitsluitend burgerrechtelijk aansprakelijk voor de door hem georganiseerde
activiteit in of rond het kerkgebouw. Hij staat in voor de veiligheid van alle personen die deelnemen
aan of toegang hebben tot de toegestane activiteit voor de volledige duur van deze overeenkomst;
en zal de richtlijnen van de bevoegde diensten (o.a. brandweer, politie) volledig naleven.
De gebruiker is verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook de geluidsnormen na te
leven. Alle kosten, taksen, belastingen, auteursrechten e.d. die voortvloeien uit de organisatie van de
activiteit zijn ten laste van de organisator. De gebruiker is verplicht de nodige verzekeringen af te
sluiten voor schade aan personen en goederen. Bij een tentoonstelling zal de gebruiker de
tentoongestelde voorwerpen voldoende verzekeren (risico’s voor brand, diefstal, beschadiging).
Indien gevraagd in de gebruiksovereenkomst zal hiervan tijdig het bewijs worden geleverd.
De kerkfabriek, de parochie-organisatie, of hun vertegenwoordigers zijn ten opzichte van de
gebruiker in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enig welke schade die de gebruiker of derden
zouden lijden; en de gebruiker ziet er tevens op toe dat zijn verzekeraar afstand doet van verhaal
voor elke vorm van schade tegen de kerkfabriek, de parochie-organisatie of hun vertegenwoordigers.
4. Aansprakelijkheid inzake de gebruikte infrastructuur
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade aangericht aan de infrastructuur en/of het hem ter
beschikking gestelde materiaal. Ingeval tijdens het gebruik schade wordt aangericht of defecten
ontstaan zal de gebruiker dit meedelen aan de kerkfabriek.
De gebruiker zal in geen geval de schade of het defect zelf herstellen of herstelling laten uitvoeren
door derden tenzij in overleg met de kerkfabriek.
Zo dit in de gebruiksovereenkomst is opgenomen, zal voorafgaand aan de activiteit een
plaatsbeschrijving worden opgemaakt door een aangestelde verantwoordelijke. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn ten laste van de gebruiker. Indien na de activiteit schade wordt
vastgesteld, zal de gebruiker op het eerste verzoek vanwege de kerkfabriek aanwezig zijn om de
aard en de omvang van de schade te bepalen. Alle veroorzaakte schade dient door de organisator
integraal vergoed te worden aan de kerkfabriek.
5. Na te leven veiligheidsvoorschriften:
- De gebruiker mag geen groter aantal plaatsen bezetten of méér publiek toelaten dan de
vooropgestelde maxima
- Uitgangen moeten steeds over de volledige breedte vrij gehouden worden. Langs de vluchtwegen
mag zich geen enkel voorwerp bevinden dat het verkeer van mensen hindert. De pictogrammen en
signalisatie moeten duidelijk zichtbaar blijven.
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- De deuren in de uitgangen en evacuatiewegen mogen in geen geval vergrendeld zijn. De gebruiker
moet zich informeren over de desgevallende hulpverlening en het gebruik van de blustoestellen.
- Eventueel aangebrachte versiering moet van moeilijk ontvlambaar materiaal zijn, en moet uit de
buurt van lampen en kaarsen worden gehouden. In geen geval mag men gasflessen opstellen.
- Het is verboden te roken in de ruimten
- Het bijleggen van elektrische kabels die niet conform zijn aan de bestaande normen is verboden.
- Elk gebruik van risicohoudende toestellen of materialen moet vooraf bij de praktische regeling
duidelijk gemeld worden. Om veiligheidsredenen kan de kerkfabriek bepaalde handelingen of
apparatuur vanuit dit oogpunt verbieden.
- Indien aan de gebruiker een sleutel van het kerkgebouw wordt overhandigd, zal hij hiermee zeer
omzichtig omgaan en deze op het einde van deze overeenkomst terugbezorgen. De gebruiker mag
deze sleutel niet aan derden doorgeven noch er duplicaten van (laten) vervaardigen.
De gebruiker zal er in dat geval ook steeds voor zorgen dat de kerk nooit verlaten wordt zonder
correct afgesloten te zijn, tenzij anders overeengekomen met de pastoor of de koster.
- Ingeval van overmacht, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis of manifest niet-naleven van
de gemaakte afspraken kan de kerkfabriek de activiteit stilleggen en desnoods overgaan tot de
sluiting van de kerk, zonder dat de gebruiker hiervoor een schadeclaim kan indienen.
6. Aankondigingsaffiches en promotiemateriaal dienen verzoenbaar te zijn met het religieus karakter
van het kerkgebouw; en mogen uitsluitend aangebracht op de daarvoor voorziene plaatsen mits
toestemming van de kerkfabriek. Het is in ieder geval verboden nietjes, nagels, duimspijkers of
andere materialen in het houtwerk of de muren van de kerk te bevestigen, noch mogen de eigen
aankondigingen van de kerkfabriek of de parochie verwijderd of overhangen worden. Op de affiches
maakt de organisator melding van “met medewerking van het kerkbestuur en de parochie”.
De personen die het centraal kerkbestuur en de lokale kerkfabriek vertegenwoordigen of door deze
instanties zijn aangesteld, hebben steeds vrije toegang tot het kerkgebouw en controlerecht op het
verloop van de activiteit. Bij activiteiten met gesloten deuren zullen deze personen uiteraard het
private karakter van de activiteit respecteren in samenspraak met de organisator.
Ook bij activiteiten met betalende toegang dient de organisator steeds vrije toegang te verlenen aan
deze vertegenwoordigers. Het aantal aanwezige vertegenwoordigers wordt tijdig overgemaakt, zodat
de organisator hiermee rekening kan houden bij het voorbehouden van zitplaatsen.
7. Ordelijke staat.
De gebruiker verbindt er zich toe om onmiddellijk na de activiteit de gebruikte infrastructuur te
verlaten in ordelijke staat, ten laatste op de eerstvolgende dag na het einde van de gebruiksperiode.
Op deze dag moet de kerk in haar oorspronkelijke staat (van voor de activiteit) achtergelaten worden.
Onder ordelijke staat wordt verstaan:
- Alle afval wordt verzameld en meegenomen door de organisator
- Materieel van de organisator of door zijn toedoen geplaatst moet uit het kerkgebouw verwijderd
- De kerk wordt door de organisator of zijn aangestelden opgekuist volgens de regels der kunst
- Indien voorafgaand, mits toelating van de kerkraad, kerkmeubilair of materiaal werd verplaatst,
dient dit na de activiteit teruggeplaatst.
- Indien het materiaal niet teruggeplaatst is zoals afgesproken of indien de ruimte niet opgekuist is,
zullen de kosten die de kerkfabriek moet maken doorgerekend worden aan de organisator.
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