GORSEMSGASTHOF
Tussen de Kerkfabriek van Gorsem, hierna genoemd “de eigenaar “, en de
heer/mevrouw Klik of tik om tekst in te voeren.
Adres : Klik of tik om tekst in te voeren.
Tel. : Klik of tik om tekst in te voeren. GSM Klik of tik om tekst in te voeren.
Email :. Klik of tik om tekst in te voeren..
hierna genoemd “ de huurder/gebruiker” wordt het volgende overeengekomen :
1.De eigenaar laat toe te beschikken over het Gors em Gorsemsgasthof, GorsemDorp 53
3803 Sint-Truiden- Gorsem voor de organisatie van : Klik of tik om tekst in te
voeren.
de datum: Klik of tik om tekst in te voeren.

De zaal wordt niet ter beschikking gesteld voor fuiven.
Alle feesten waar een disk-jockey aanwezig zal zijn wordt geweigerd.
2. Voor het gebruik van de zaal en voor de uitrusting bestek en internet
wordt175euro gevraagd. Het kuisen van de parochiezaal bedraagt 75 euro en het
toezicht van de zaal is 25 euro. De huurder/gebruiker welke gedomicilieerd en
wonende is te Gorsem wordt in totaal 275 EURO aangerekend.

De meterstand van water, gas en elektriciteit worden opgenomen voor en na de
organisatie.
Tarieven : Water : 5,06 euro m³ - gas : 0,60 euro KWh - elektriciteit : 0,40 euro KWh.
abonnementskost : 0,20 euro per dag energie ( gas en elektriciteit).
Er is ook een internetaansluiting waar men gedurende het feest gebruik kan van maken.
Een muziekinstallatie is aanwezig.
De zaal is beveiligd met een alarm.
3.Een borgsom van 50 EURO zal aan de gebruiker worden terugbetaald indien na
controle blijkt dat de zaal, het gebruikte bestek enz. in goede staat en in
overeenstemming met de inventaris is.
a. Voor het gebruik van de hoezen voor statafels wordt 1,00 euro per stuk gevraagd.
b.Kuisen hoezen statafels bedraag t 1,00 euro per stuk.
c.Voor gebroken borden, kopjes, chipskommetjes enz. wordt 3 EURO, voor
glazen( cava- en wijnglazen) en glazen schoteltjes wordt 2 EURO
aangerekend.
.
4.Alle
leeggoed en afval dient echter wel door de huurder/gebruiker in gepaste
verpakking( afvalzakken Limburg.net) te worden opgeborgen, welke door de
verhuurder ter beschikking wordt gesteld ten bedrage van 1,25 euro per zak. In de
Blauwe zakken worden plastic verpakkingen( flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes,
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bakjes,potjes, tubes, folies en zakjes ), metalen verpakkingen (drank-en
conservenblikken, spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica,
bakjes,schaaltjes, deksels, doppen en kroonkurken) en drankkartons verzameld

en kostprijs bedraagt 0,15 euro per zak.
5.De hierboven vermelde kosten dienen door de huurder/gebruiker te worden
betaald ofwel contant ofwel met overschrijving en dit binnen de 15 dagen na datum
van factuur.
6.Het is ten strengste verboden nagels, kleefband, duimspijkers(punaises), nietjes
of één der welk ander gebruiksvoorwerp aan de muren aan te brenge n.

7.GAS-reglement
VERSTORING VAN DE OPENBARE RUST

Geluidsoverlast

Het is verboden, om het even welk geluid, gerucht of rumoer te produceren gedurende
de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te
schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van die aard is dat het
de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Het bewijs van geluidsoverlast
kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

Geluid in openbare ruimten
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester is het volgende
verboden in de openbare ruimte : vocale, instrumentale of muzikale audities, het
gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten of toestellen die
geluidsgolven voortbrengen en die de geluidsnorm overtreffen. Deze geluidsnorm
bedraagt 45 dB(A) gemeten in de omringende woningen en 85 dB(A) voor de zaak.

Disc jockey
Wanneer de huurder een disc-jockey contacteert is hij verplicht deze te verwitti gen
dat hij of zij de geluidsnorm van 85 decibel niet mag overschrijden.
Een eventuele boete ten gevolge van ge luidsoverlast opgesteld door de politiediensten, valt ten laste van de huurder.

OPENBARE VEILIGHEID
Vuurwerk
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementai re bepalingen is het
verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenkoeren, en op
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alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken
of voetzoekers, thunderflashes, knal - en/of rookbussen te laten ontploffen.
Het is eveneens verboden om wensballonnen die werken door middel van een
permanente open vlam, op te laten.
De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toe staan.
Onder feestvuurwerk wordt verstaan : vuurpijlen, vuur - of zwermpotten, batterijen
van vuur-of zwermpotten en gemengde batterijen die een sterke knal veroorzaken,
geweerklappers(petarden), liniaaltjes en rolletjes van petarden en soortgelijk
vuurwerk bestemd om een sterke knal voort te brengen, kleine vuurwerkartikelen,
zevenklappers, vulkanen en staartsterren .
8.De huurder/gebruiker erkent de zaal, de roerende goederen en he t materiaal in
goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. Hij verbindt zich ertoe hiervoor zorg
te dragen en is verantwoordelijk voor elk verlies en/of beschadiging (zie ook art.4).
De huurder/gebruiker verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen opdat de
organisatie plaatsvindt volgens alle wettelijke normen op dit vlak en o.m. wat betreft
de openbare orde en goede zeden, veili gheid, geluidsoverlast enz. De
huurder/gebruiker zal alle voorzorgsmaatregelen treffen opdat gee n schade
veroorzaakt wordt aan bezittingen van derden.
9.De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het voorkomen va n brand,
voor de onmiddellijke bestrijding en voor de ontruiming van de gebouwen. De
huurder/gebruiker erkent volledig de gevolgen te dragen va n mogelijke
nalatigheid op dit vlak.
10.De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het doen eerbiedigen van de goede
zeden. Hij moet in alle opzichten handelen als een “goede huisvader”.
11.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Door de
ondertekening van dit contract ontlast de huurder/gebruiker de eigenaar van zijn
verantwoordelijkheid met betrekking tot genoemde organisatie.
Aldus opgemaakt te Sint-Truiden-Gorsem in dubbel exemplaa r. Beide partijen
verklaren een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en te zullen handelen
volgens deze overeenkomst.

Datum : Klik of tik om tekst in te voeren.

De huurder/gebruiker

De verantwoordelijke

Naam : Klik of tik om tekst in te voeren.

Naam : Herbots Robert

Handtekening

Handtekening
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GSM : 0494/275797
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