Praktische afspraken voor gebruik zaal Den Abt
1) Adres en contactgegevens
Zaal Den Abt
Wolfsdonk dorp 18
3201 Langdorp ( Wolfsdonk)
Reservaties :
Rita Van Dijck 0477/18 20 68
vandijck.rita@outlook.com
Inlichtingen facturatie
Chris Vercalsteren
chrisvercalsteren@yahoo.com
2) Beschikbaarheid zaal en sleutel
De zaal is beschikbaar conform de afspraken gemaakt bij de vastlegging en zijn aanpasbaar
naargelang de omstandigheden/mogelijkheden en wensen van de huurder. De afspraken omtrent
overhandigen en binnenbrengen sleutel worden gemaakt bij de vastlegging.
3) Algemene afspraken
De zaal heeft in 2015-2016 een grondige renovatie ondergaan en wordt onderhouden door een
ploeg vrijwilligers ten dienste van zowel de diverse verenigingen als voor private huurders. We
vragen dan ook van de gebruikers om respect op te brengen voor al deze inspanningen en de zaal
en het ter beschikking gestelde materiaal met zorg te behandelen.
Meer in het bijzonder aandacht voor het volgende :
- het aanbrengen van prijslijsten; aankondigingen en diens meer kunnen worden aangebracht op
het speciaal hiervoor voorziene groene infobord met behulp van magneten.
- om de nieuwe verflaag te beschermen is het niet mogelijk om plakbanden of enigerlei materialen
aan te brengen op de muren, deuren etc..
- zorg er ook voor dat de mensen niet met hun voeten tegen de muren gaan staan, ook dat brengt
bevuiling van muren en verflagen teweeg,
- de verwarmingsradiators zijn geen zitplaatsen noch stapelplaatsen voor borden, plateau’s, ….
4) Brandveiligheid
De zaal werd volledig in orde gesteld voor de brandveiligheid, zorg ervoor dat de voorziene
maatregelen dan ook effectief effect kunnen hebben.
- de nooddeuren mogen nooit worden afgesloten en moeten steeds vrij toegankelijk zijn, plaats
niets in de doorgang naar de nooddeuren zowel vooraan als achteraan van de zaal en in de keuken.
- de deuren vooraan draaien ook naar buiten, zorg ervoor dat er altijd iets op het voetpad staat net
naast de deur zodat voorbijgangers op het voetpad niet door een plots opendraaiende deur
worden verrast.
- de keuken is uitgerust met automatische brandblusinstallatie boven kookvuren en friteuses. Om
onnodige inwerkingtreding van deze blusinstallatie te vermijden, kom zeker nooit aan de gele
sproeiknoppen in de dampkap, kom nooit aan de veiligheidspin van de blusinstallatie en vermijd
overdreven warmte of vuur vlak onder de dampkap.
- Uiteraard is het absoluut verboden om eigen friteuses of gasflessen binnen te brengen in de
keuken,
- er mag enkel frituurolie worden gebruikt in de friteuses. (geen vet!)

5) Zelf te voorzien
- De huurder zorgt voor frituurolie, WC papier, thee en koffie, suikertjes en melkjes voor bij de
koffie, keukenhanddoeken.
6) Orde en netheid
- Zowel de zaal als het terrasgedeelte als het voetpad zullen altijd proper en netjes achtergelaten
moeten worden.
-Roken is verboden in de zaal, er peukjes horen buiten niet thuis op terras of troittoir
- er wordt gesorteerd in vier fracties : PMD, restafval, karton en etensresten.
- Gebruikte frituurolie dient door de gebruiker terug mee te worden genomen, er is een inzamel
box aanwezig aan de winkel “ De panda” rechts van de kerk op 100 meter van de zaal.
- Lege wegwerp glazen flessen dienen door de gebruiker te worden verwijderd, er is een
glascontainer achteraan het Boeckxplein vlak achter de kerk op 150 meter.
- De stoelen en tafels en in het algemeen al het materiaal moet terug op de aangewezen plaats
worden gezet.
- Op het einde van de activiteit moet de zaal grondig worden uitgeborsteld.
7) Wettelijke bepalingen/ verplichtingen en verzekering
- De huurder zal alle wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op de door hun voorziene
activiteit navolgen in het bijzonder het politiereglement van de stad Aarschot met betrekking tot
geluidshinder
- Eventueel Sabam of andere auteursrechtelijke taksen dienen te worden voorzien door de
organisatie.
- Voorzie ook de nodige verzekeringen bijvoorbeeld inzake BA of een speciale
evenementenverzekering indien de normale BA van de organisatie geen dekking verleend voor
specifieke evenementen.
8) Praktisch technische installatie
- De gaskraan nooit dichtdraaien : de verwarming en warm water draait op deze gas
- De verwarming kan automatisch worden ingesteld van 15-21 graden per kring en dit voor drie
uren, je hoef dan ook niets meer te doen bij verlaten zaal, de verwarming valt automatisch uit
- Het licht op de toiletten is met een sensor ook dit valt na 15 minuten uit
- NOOIT de elektriciteit afzetten, de ventilatie en de brandalarminstallatie kunnen zo ontregeld
worden.
9) Ook de telling van het drankverbruik gebeurt door vrijwilligers graag. Om het werk te
vergemakkelijken graag in het bierkot alle leeggoed bij elkaar plaatsen, gesorteerd per soort.
10) Genieten
Geniet van het evenement en zorg voor een fijne sfeer,

Vriendelijke groeten
Zaal comité Den Abt
Goele, Michel, Rita, Chris, Leeroy, Jonas, Mark

