
 

De schitterend gerestaureerde pastorij, geklasseerd als waardevol erfgoed, met de prachtige 
muurschilderingen, monumentale deuren, vloeren en ornamenten, vormt samen met de nieuwe 
zaal in hedendaagse architectuur en materialen, een unieke en bijzondere combinatie.  
De Beheerraad dankt u alvast voor het respect dat u en uw genodigden daarvoor zullen betuigen 
bij de activiteit die u organiseert." 

Huurreglement 

VOORAF: 
Dit reglement heeft betrekking op een ontmoetingsruimte met vergaderlokalen en zaal gelegen te 
1861 Meuzegem ( Wolvertem ), Meuzegemstraat 84, genaamd " t' aMEUZEment". De Kerkfabriek 
van Meuzegem die eigenaar is van de gebouwen van de ontmoetingsruimte en gebruiker van de 
oude pastorij ingevolge een overeenkomst met de eigenaar van deze pastorij, de gemeente Meise, 
stelt dit geheel ter beschikking van de V.Z.W. Vereniging Parochiale Werken Gewest Londerzeel, 
Afdeling Meuzegem nr. 1313, die verantwoordelijk is voor de uitbating. ( verder genoemd “VPW”)  

Art. 1  Toewijzing van de lokalen en de faciliteiten 
1.1 Alle particulieren , feitelijke verenigingen en rechtspersonen, kunnen gebruik maken van de 
lokalen en faciliteiten.  Voorrang zal steeds gegeven worden aan particulieren, feitelijke verenigingen 
en rechtspersonen van Meuzegem.  
1.2 Alle aanvragen en overeenkomsten in verband met het gebruik van de lokalen en faciliteiten  
dienen afgehandeld te worden met de VPW, op de manier die wordt aangegeven op de website van 
het ontmoetingscentrum (www.hetameuzement.be of www.ameuzement.be). Deze informatie zal 
eveneens in de plaatselijke nieuwsbrieven en de informatiebrochures van de plaatselijke 
verenigingen worden meegedeeld.  
1.3 De VPW beslist autonoom over het toestaan van het gebruik van de lokalen en behoudt zich het 
recht voor om activiteiten te weigeren, die van aard zijn de buren te hinderen, de reputatie van het 
gebouw en de VZW kunnen aantasten,  om één of andere reden de openbare orde kunnen verstoren. 
1.4 Publieke  fuiven zijn niet toegelaten.  
1.5 De toewijzingen gebeuren volgens de volgorde van aanvraag en betaling van de waarborg 
 
Art. 2 Gebruik van de lokalen en de faciliteiten  
2.1 Met betrekking tot de brandveiligheid gelden volgende beperkingen inzake maximaal aantal 
toegelaten personen: 
° de grote vergaderzaal, “De Meuzegemmer”:  zittend 20, staand 40 personen 
° de kleine vergaderzaal, “ Het Muzo”: zittend 14, staand 20 personen 
° de grote zaal, " Uilennest " en mezzanine ; zittend 50 personen en staand 90 personen. 
2.2 De huurder verbindt zich er toe als een goede huisvader gebruik te maken van de gehuurde  
lokalen en er geen bezigheden uit te oefenen die van aard zijn de buren te hinderen, noch de 
reputatie van het gebouw en de VPW aan te tasten.  De huurder dient zich te richten naar de 
geldende politievoorschriften, vooral wat betreft mogelijke lawaaihinder voor de buren 
2.3 De huurder mag, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid een geluid- en lichtinstallatie en 
andere technische toestellen binnen de gehuurde lokalen plaatsen of laten plaatsen, doch zonder dat 
dit aanleiding mag geven tot enige beschadiging. De plaatsing en het gebruik vallen uitsluitend ten 
laste van de huurder. Bij gebruik van de genoemde toestellen zal de huurder ervoor zorgen zich te 
houden aan de geldende voorschriften betreffende geluidshinder en veiligheid van de gebruikers.  



De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  
2.4 De huurder staat zelf in voor alle cateringaspecten (dranken en voedingswaren) en heeft daarin 
de vrije keuze. 
2.5 Buiten de afgesproken activiteiten zijn de lokalen,  de tuin en het terras gesloten en niet 
toegankelijk voor het publiek, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de VPW 
2.6 De gebruikers dienen de nodige maatregelen te nemen om overmatig gebruik van water, 
elektriciteit en verwarming tegen te gaan. Zij zullen de nodige schikkingen treffen om het vermogen 
van de elektrische installatie niet te overschrijden 
2.7 Niemand mag, zonder schriftelijke toestemming van de VPW, wijzigingen aanbrengen aan het 
gebouw. Muren, deuren, meubilair en inboedel mogen in geen enkel geval beschreven, beplakt, 
doorprikt of op welke manier ook beschadigd worden. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de 
vrijwaring van de muurschilderingen in de verschillende lokalen die als  waardevol erfgoed werden 
geklasseerd en gerestaureerd. 
2.8 De lokalen dienen gebruikt te worden voor het doel en op het tijdstip zoals afgesproken in de 
reserveringsaanvraag en de huurovereenkomst  met de VPW. Het is niet toegelaten het gebruik van 
de lokalen en faciliteiten door te geven aan derden.  

Art. 3  Planning en financiële regeling in geval van structureel gebruik van de lokalen en de 
faciliteiten. 
3.1 De personen en de verenigingen die meerdere keren per jaar gebruik wensen te maken van de 
lokalen en faciliteiten dienen een duidelijke planning van hun activiteiten in, ten laatste drie 
maanden voor de start van hun werkjaar. De VPW bezorgt jaarlijks de planning aan de Kerkfabriek ter 
kennisgeving.  
3.2 De VPW zal met elke vereniging die de lokalen en faciliteiten meermaals wenst te gebruiken een 
financiële regeling uitwerken, rekening houdend met de aard van de gebruikte lokalen, de kostprijs 
van de noodzakelijke energie- en andere voorzieningen en de gebruiksfrequentie. 

Art. 4  Huurprijs, waarborg, opzeg 
4.1 De geactualiseerde huurprijzen kunnen geconsulteerd worden op de bovenvermelde website of 
op de telefoonnummers van de contactpersonen, via diverse kanalen meegedeeld. De huurprijs voor 
de gekozen lokalen en faciliteiten wordt bevestigd in de huurovereenkomst 
4.2 Voor particulieren ,feitelijke verenigingen of rechtspersonen die eenmalig gebruik maken van de 
lokalen, wordt een waarborg en een gebruiksvergoeding gevraagd afhankelijk van de aard van de 
gebruikte lokalen en de duurtijd. De waarborgsom wordt bevestigd in de huurovereenkomst. Het 
gebruik van water, elektriciteit en verwarming zullen hierin begrepen zijn, tenzij andersluidende 
afspraak in de huurovereenkomst Na gebruik wordt de staat van het goed en de inventaris van de 
gebruikte en verbruikte goederen nagekeken, desgewenst in aanwezigheid van de gebruiker. In geval 
van breuk wordt het gebroken, afwezige, beschadigde of vernietigde stuk aangerekend aan de 
dagprijs + 10 % en afgetrokken van de waarborg. Indien deze ontoereikend zou zijn, dienen de 
gebruikers het verschil onverwijld bij te passen.  
4.3 Ingeval van opzeg van de reservering door de huurder na ondertekening van de 
huurovereenkomst wordt een bedrag van 1/3 de van de betaalde waarborg ten titel van forfaitaire 
schadevergoeding afgehouden van de waarborg.  
 
 

Art. 5  Sleutels 
De overhandiging en teruggave van sleutels wordt vastgelegd in de huurovereenkomst. Bij verlies 
van de sleutel zal een forfaitair bedrag van € 50,00 van de waarborg worden afgehouden. 



Art. 6  Aansprakelijkheidsverzekering, taksen, belastingen, 
6.1 De huurder dient het nodige te doen voor de verzekering van zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
ten overstaan van de deelnemers aan de door hem georganiseerde activiteiten. Het bewijs hiervan 
zal vóór het gebruik van de lokalen en faciliteiten voorgelegd worden. Structurele gebruikers zullen 
een afschrift van hun verzekeringspolis jaarlijks voorleggen aan de VPW.  
6.2 Alle taksen en belastingen rechtstreeks verbonden met de georganiseerde activiteit zoals onder 
meer;  een vergoeding aan Sabam of een billijke vergoeding voor de georganiseerde activiteit, vallen  
ten laste van de huurder. 
 
Art. 7  Einde van de huurovereenkomst 
7.1 Na de afgesproken activiteiten dienen de gebruikte lokalen: 
- met houten vloer: borstelschoon,  
- met keramische vloer (zaal, toog, sanitaire ruimten): dweilschoon, 
 gemaakt te worden.  
Ze worden opgeruimd en in ordelijke staat achtergelaten, tenzij andersluidende overeenkomst met 
de VPW.  
7.2 De tuin en het terras dienen opgeruimd te worden indien er gebruik van werd gemaakt.  
7.3 Het keukenmateriaal en serviezen dienen afgewassen en terug opgeborgen te worden op de 
oorspronkelijke plaats.  
7.4 De huurders dienen zelf te zorgen voor aangepaste vuilniszakken en dienen deze, na de 
activiteiten, zelf mee te nemen of te deponeren op de door de VPW aangeduide plaats.  
 7.5 De tafels, stoelen e.a. dienen op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet en afgekuist te 
worden.  
7.6 Een forfaitaire schadevergoeding van € 50 zal worden afgehouden van de waarborg bij 
onvolledige opkuis door de huurder.  
  
Art. 8 Afstand van verhaal 
8.1 De gebruikers verklaren onvoorwaardelijk af te zien van elk verhaal op grond van art. 1386 en 
art.1721 van het Burgerlijke Wetboek, alsook wegens alle schade te wijten aan overmacht of door 
fout van derden, behoudens in die gevallen door de wetgever bepaald. In geval van overmacht zullen 
noch de Kerkfabriek, noch de VZW aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het gemis aan werking 
of slechte werking van diensten of toestellen die in de lokalen en de zaal aanwezig zijn.  
8.2 Niemand zal een schadevergoeding kunnen eisen voor hinder tengevolge van mogelijke 
herstellings- of aanpassingswerken die zouden plaatsvinden voor of op het moment van het 
geplande gebruik van de lokalen. De VPW of de Kerkfabriek zullen hiertoe evenwel tijdig, tenzij bij 
overmacht, de gebruiker van de werkzaamheden op de hoogte brengen.  

Art. 9  Aanpassing van dit reglement 
De Kerkfabriek en de VPW kunnen te allen tijde en na overleg, dit reglement aanpassen 

Art.10 Goedkeuring door de huurder 
 Door de ondertekening van de huurovereenkomst, bevestigt de huurder dit huurreglement gelezen 
te hebben en er zich volledig akkoord mee te verklaren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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