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HUISHOUDELIJK  
REGLEMENT  
MINUS ONE

Je ontvangt deze brochure omdat je een optie hebt genomen op 
de zaal Minus One. De optie is pas de start om het huurcontract 
te finaliseren. Om je daarbij te helpen, overlopen we stap voor 
stap welke zaken er nodig zijn om je activiteit zonder zorgen 
tegemoet  te gaan. Neem even rustig de tijd om dit document 
door te nemen...

1// OPTIE NEMEN

Voor je een optie kan nemen, verwachten we dat je op gesprek komt bij de 
beheerder zodat er bepaald kan worden in welke categorie je evenement 
thuishoort. Alle activiteiten waarbij je inkomsten genereert, worden als com-
mercieel beschouwd. De eindbeslissing ligt bij de beheerder.

Bij een positieve beoordeling kan je een optie nemen. De optie blijft dan 10 
dagen geldig. Indien wij binnen die termijn de waarborg & huur ontvangen 
hebben op rekeningnummer BE27 0013 1326 1273, dan zal de optie beves-
tigd worden (via mail of telefoon). Indien je geen bevestiging ontvangen hebt, 
contacteer dan de beheerder om misverstanden te voorkomen.

Is de waarborg na 10 dagen niet betaald, dan vervalt de optie en wordt die 
dag weer vrijgegeven. Indien je van het voordeeltarief voor verenigingen wil 
genieten, moeten alle betalingen gebeuren vanaf een rekeningnummer op 
naam van die vereniging.

UPDATE maart 2015

MINUS ONE • OPGEEÏSTENLAAN 455 • 9000 GENT
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2// ALGEMENE VOORWAARDEN  
RESERVATIE EN HUURPRIJZEN

Onder commercieel wordt verstaan: alle activiteiten waar inkomgeld wordt 
gevraagd, waar drank of eten wordt verkocht, of waar producten verkocht 
worden. Bij twijfelgevallen ligt de bewijslast bij de huurder. 

Een dagdeel duurt 4 uur en kan op eender welk uur starten.

De basistarieven zijn in principe van toepassing op elke aanvraag.

Er kan een reductietarief toegepast worden voor activiteiten die georgani-
seerd worden door de prioritaire doelgroep:

• Gentse erkende jeugdverenigingen, Gentse studentenverenigingen en Alles 
Kan-projecten

• Gentse jongereninitiatieven

• Organisaties uit de buurt die een socio-culturele activiteit organiseren met 
een buurtgericht karakter

De waarborg bedraagt telkens het dubbele van de aangerekende huurprijs. Bij 
repetitief gebruik kan de vzw met de gebruiker afspreken om een éénmalige 
waarborg te storten en wordt deze pas vrijgegeven na afloop van het laatst 
gereserveerde gebruik.

Na afloop van de activiteit wordt de waarborg terugbetaald, op voorwaarde 
dat er geen schade of een andere overtreding op het gebruikersreglement 
werd vastgesteld. 

3// UITZONDERINGEN OP DEZE TARIEVEN:

Vzw Minus One is gemachtigd om in een aantal gevallen één of meerdere 
lokalen ter beschikking te stellen tegen een gratis of verminderd tarief voor 
huur en/of waarborg. In dat geval wordt er een overeenkomst opgemaakt tus-
sen vzw Minus One en de huurder waar deze afspraken in vermeld worden.

Zo’n uitzondering kan voorzien worden voor organisatoren uit de prioritaire 
doelgroep of andere Gentse socio-culturele organisaties die ondersteund wor-
den door of samenwerken met vzw Minus One voor de organisatie van hun 
activiteit in het kader van het uitbouwen van het jeugdontmoetingscentrum 
Minus One.

De vaste gebruikers van het gebouw, met name vzw Jong, scouts en gid-
sen De Klauwaards en vzw Özburun kunnen 12 keer per jaar gratis gebruik 
maken van de polyvalente zaal en foyer. Voor overige activiteiten dienen de 
reductietarieven of uitzonderingsmaatregelen toegepast te worden.
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4// AARD VAN DE ACTIVITEITEN

Gebruikers kunnen het gebouw voor allerlei publieke activiteiten huren. Vol-
gende activiteiten zijn niet toegelaten in het gebouw:

• Privé-feesten zoals trouwfeesten, doopfeesten, communiefeesten, verjaar-
dagsfeesten, enz.

• Partijpolitieke activiteiten onder de vorm van een congres, de voorstelling 
van een politiek programma of een verkiezingsprogramma, politieke propa-
ganda, enz.

• Religieuze activiteiten, erediensten, religieus-educatieve activiteiten, enz.

(Deze opsomming is exemplatief.)
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BASIS POLYVALENTE 
ZAAL FOYER KLEINE 

LOKALEN
KEUKEN 

BACKSTAGE

WEEKDAGEN 
commercieel

Dag € 300 € 100 € 50 € 30
Dagdeel € 150 € 50 € 25 € 15

WEEKDAGEN 
niet-comm.

Dag € 200 € 70 € 35 € 20
Dagdeel € 100 € 35 € 15 € 10

WEEKEND 
commercieel

Dag € 400 € 150 € 60 € 50
Dagdeel € 200 € 75 € 30 € 25

WEEKEND 
niet-comm.

Dag € 300 € 100 € 50 € 30
Dagdeel € 150 € 50 € 25 € 15

RESERVATIES MAX  6  MAANDEN OP VOORHAND

Deze prijzen zijn inclusief: tooginfrastructuur, basis licht, nutsvoorzieningen, brand- 
verzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en billijke vergoeding.

Een dagdeel duurt maximum 4u en kan op eender welk moment starten.

TARIEVEN

1// BASISTARIEVEN
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REDUCTIE POLYVALENTE 
ZAAL FOYER KLEINE 

LOKALEN
KEUKEN 

BACKSTAGE

WEEKDAGEN 
commercieel

Dag € 100 € 30 € 20 € 20
Dagdeel € 50 € 15 € 10 € 10

WEEKDAGEN 
niet-comm.

Dag € 40 € 20 € 10 € 10
Dagdeel € 20 € 10 € 5 € 5

WEEKEND 
commercieel

Dag € 200 € 50 € 30 € 30
Dagdeel € 100 € 25 € 15 € 15

WEEKEND 
niet-comm.

Dag € 60 € 30 € 20 € 20
Dagdeel € 30 € 15 € 10 € 10

RESERVATIES MAX  12  MAANDEN OP VOORHAND

Deze prijzen zijn inclusief: tooginfrastructuur, basis licht, nutsvoorzieningen, brand- 
verzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en billijke vergoeding.

Een dagdeel duurt maximum 4u en kan op eender welk moment starten.

2// REDUCTIETARIEVEN
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EEN OVERZICHT
Naast het betalen van de waarborg en de huur zijn er ook nog enkele admi-
nistratieve taken nodig alvorens je evenement kan plaatsvinden. Hier is een 
kort overzicht. Je vindt alle documenten verder in de brochure terug, samen 
met de nodige info.    

• Een gebruiksreglement met alle verantwoordelijkheden van de  
organisator.

• Meldformulier dient te worden bezorgd aan de beheerder tenminste 6 
weken voor de activiteit.

• Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand zijn inbegrepen 
in de huurprijs.

• Sabam meldformulier zelf in orde te brengen!

• Prijslijst met drankprijzen die aangerekend zullen worden. De bestel-
ling moet ten laatste 14 dagen voor de activiteit doorgemaild worden. 
Het volstaat de gewenste dranken door te geven en het verwacht aantal 
bezoekers. 

• Plattegrond van de zaal en foyer.

• Technische fiche. Het gewenste materiaal moet 14 dagen voor de activi-
teit gereserveerd worden.

• Info over de provinciale uitleendienst om licht, geluid ed bij te huren.

// SECURITY

Events met een hoog veiligheidsrisico worden verplicht om een contract aan 
te gaan met security firma Key4-ce (www.key4ce-security.be). De kostprijs 
daarvan is ongeveer € 1200. Hiervoor komen er drie agenten. Van start tot 
1 uur na sluitingstijd. Indien er 6 weken voor het event geen contract is met 
Key4-ce vervalt elke bestaande overeenkomst met Minus One. 
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+10W VOORAF

• Huurder informeert over de zaal en polst data
• Beheerder checkt statuten en data

Indien geïnteresseerd/mogelijk: 
beheerder bezorgt aanvraagformulier + 
huishoudelijk reglement

+8W VOORAF OP BUREAU BEHEERDER

• Huurder bezorgt correct ingevuld aanvraag-
formulier + kopie paspoort van rechtspersoon of 
gedelegeerd (volgens statuten)

• Rondleiding zaal + overlopen huishoudelijk reglement
• Huurder en beheerder schrijven en verzenden 

correct ingevuld meldingsformulier naar 
oocel@politie.gent.be + overlast@gent.be

BEHEERDER CONTROLEERT

...op basis van eigen reglement en 
voorbije ervaringen
• Datum nog vrij?
• Soort huurder?
• Soort activiteit?

POLITIE CONTROLEERT

...op basis statuten, sociale media, 
externe evenementen, pv’, ...
• Soort huurder?

INDIEN NIET OKEE 

Geen verhuring, op basis van
• Huurder niet geïnteresseerd
• Activiteit komt niet in aanmerking
• Huurder komt niet in aanmerking

INDIEN NIET OKEE 

Bijsturen en terug naar vorige fase of geen 
verhuringan
• Op basis van info beheerder
• Op basis van politie/DLPV

Schriftelijk weigeren met motivatie

+7W VOORAF EN MAX 5 WERKDAGEN 
NA AANVRAAG

Voorwaardelijke bevestiging (optie) via mail door 
beheerder aan huurder: binnen de 10 dagen moet 
voldaan worden aan
• Huur & Waarborg
• Security: betaling en contract

INDIEN NIET OKEE 

Bijsturen en terug naar vorige fase of 
geen verhuring indien definitief te laat.

Schriftelijk weigeren met motivatie

BEVESTIGING RESERVATIE

Bevestiging reservatie via mail door beheerder aan 
huurder
• Doorsturen contract: ondertekend laten terugsturen
• Afspreken voor overhandigen sleutels en bestelling 

drank

STEL DAT 

• Bijkomende problemen worden gesignaleerd 
(bv als blijkt dat de gebruiker zich toch niet 
aan het reglement houdt)

• Extra voorwaarden worden opgelegd door 
politie (bv extra security nodig)

Bijsturen en naar volgende fase of 
geen verhuring
Schriftelijk wijzigen / weigeren met motivatie
(Deels) huur inhouden kan alleen als dit ook zo 
omschreven staat in het huishoudelijk reglement

FLOW CHART
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DAG ZELF

• Afhalen sleutels + aftekenen
• Ondertekenen drankleverbon polst data

ACTIVITEIT

NA DE ACTIVITEIT

• Verslag Security
• (Mondeling) verslag toiletdames
• Verslag eigen controle
• Facturatie drank + eventuele schade

INDIEN NIET OKEE 

Op basis van één van de verslagen, 
overtreden van huishoudelijk reglement

• Waarschuwing
• Weigeren voor komende jaar, ook voor 

andere zalen Jeugddienst
• Inhouden waarborg

Schriftelijk weigeren met motivatie,
CC naar Jeugddienst

ALLES IN ORDE

• Teruggave waarborg
• Goed voor volgende activiteit
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NOG ENKELE  
BELANGRIJKE  
PUNTEN
1// ONZE MUREN HOUDEN NIET VAN PLAKBAND

Zéér belangrijk! Er wordt in geen geval plakband of andere bevestigingsma-
terialen gebruikt. Alle achtergebleven lijmsporen of bevestigingsmaterialen 
zullen worden verwijderd door een gespecialiseerde firma. De rekening wordt 
door de organisator betaald.

2// AFVAL

Alle afval wordt door de organisator zelf naar het containerpark gebracht.  
Er blijft geen afval, glas, karton, rest.. achter in de zaal. 

3// SLUITINGSUUR

Het sluitingsuur is bij wet bepaald op 5u. 

4// WAARBORG

Afspraken dienen strikt opgevolgd te worden, zoniet zal de waarborg ingehou-
den worden en eventuele meerkosten worden doorgerekend.

5// PARKING

Het is verboden te parkeren op de terreinen rond Minus One, zodat de hulp-
diensten in geval van nood de zaal gemakkelijk kunnen bereiken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de organisator om overtredingen te melden aan de 
politie. 

6// AFREKENING

Het huurgeld en de drankafrekening worden per factuur opgestuurd. Wacht 
dus op de factuur om te betalen.

Met vriendelijke groeten,

Beheerder JOC Minus One

Kasper Cobbaert
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AFSPRAKEN

1// ALGEMEEN

• Over het reglement kan niet gediscussieerd of onderhandeld worden!

• Een overtreding van 1 van volgende regels leidt automatisch tot het inhou-
den van de volledige waarborg! De huurder is verantwoordelijk en aanspra-
kelijk voor zijn activiteit, zijn medewerkers en zijn publiek en dient daarom 
deze regels op te volgen.

• De zaal wordt alleen gebruikt voor het doel vermeld in de overeenkomst, 
bij fuiven moet duidelijk vermeld worden over welk soort fuif het gaat, 
welke muziek e.d.

• Annulering van de reservatie dient zo vlug mogelijk gemeld te worden. De 
waarborg wordt in dit geval ingehouden.

• De huurder moet de lokalen en de goederen van vzw Minus One als een 
goed huisvader beheren.

• De ruimte moet zich bij het afsluiten in dezelfde staat bevinden als bij het 
toekomen. Bij schade zullen de reparatiekosten doorgerekend worden aan 
de huurder.

• Het is verboden om wegwerpbekers te gebruiken in het joc. Het joc voor-
ziet de huurder van herbruikbare bekers. De huurder kan bijvoorbeeld de 
prijs van een consumptie (pint = € 1,5) aanrekenen voor het gebruik van 
een beker. De huurder dient er op toe te zien dat de bekers niet meegeno-
men worden. Voor elke ontbrekende beker op het einde van de activiteit zal 
e 1,5 euro aangerekend worden.

• De huurder dient alle drankaankopen bij de verhuurder te doen. Indien 
drank aangetroffen wordt die niet door de verhuurder aangekocht is, zal er 
een boete van € 800 aangerekend worden.

• Het JOC heeft het recht voor elke activiteit die doorgaat 10 badges (een 
soort vrijkaart) uit te delen. Mensen die zich aan de ingang aanbieden met 
een dergelijke badge moeten gratis binnen gelaten worden. Dit kan ook in 
de vorm van een guestlist.
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2// GELUIDSNORMEN

• Minus One is vergund met de VLAREM II milieuvergunning.

• Het geluid mag de 95dB niet overschrijden! Er mag enkel een geluids-
installatie in de grote zaal staan. In de foyer mag geen geluidsinstallatie 
geplaatst worden. Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe geluidswetgeving 
van toepassing. De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is opgeno-
men in hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering 
(VLAREM), meer info op www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving

• Het akoestisch paneel tussen de twee zalen moet dicht blijven tijdens 
evenementen waarbij muziek gespeeld wordt!

• Er is een 10-Easy meettoestel ter beschikking. Het is verplicht een meting 
te doen tijdens het event.

3// VEILIGHEID & OPENBARE ORDE

• Elke organisatie dient bij het reserveren van de zaal (ten laatste 6 weken 
voor aanvang van de activiteit) een meldingsformulier van de politie in te 
vullen. Je vind het formulier verder in deze brochure terug. Het ingevulde 
formulier mail je naar info@minus-one.be. De beheerder stuurt het na na-
zicht door naar de politiediensten met de organisator in cc. Het niet indie-
nen van het meldformulier wordt beschouwd als een annulatie.

• De maximumcapaciteit van Minus One bedraagt 400 personen: een activi-
teit alleen in de foyer mag tot 230 personen gaan, in de grote zaal tot 400 
personen. Dit aantal mag in geen enkel geval overschreden worden!!

• Het sluitingsuur is 5u. Elke overtreding zal bestraft worden door het inhouden 
van de waarborg. De huurder kan in de toekomst geweigerd worden de zaal 
te huren. Politie wordt hiervan op de hoogte gebracht door de beheerder.

• De huurder vergewist zich bij het aankomen van de plaatsen van de brand-
blussers, de evacuatieplannen en het brandalarm.

• Bij brand: brandsignaal activeren, de brandweer verwittigen (100 bellen), 
evacueren en buiten verzamelen. De permanentiedienst moet verwit-
tigd worden. Kasper Cobbaert 0486 47 82 10 of Michael Sperandieu 
0471 66 33 13

• !!!Wanneer het brandallarm afgaat wegens het negeren van het rookver-
bod, wordt de fuif stilgelegd!!!

• Zoals de wet voorschrijft, is het verboden te roken of drugs te gebruiken 
in de gebouwen. De huurder dient er dus ook op toe te zien dat dit niet 
gebeurt en dient medewerkers te voorzien om dit te controleren.
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• Buiten moet de huurder 2 stewards voorzien om de overlast naar de buurt 
te herleiden tot een minimum!

• Binnen dienen er ook 2 stewards te worden voorzien.

• Stewards dienen duidelijk herkenbaar te zijn. Een uniforme t-shirt of vest is 
verplicht.

• Het is verboden drank mee te nemen voorbij de hekkens (trappen zijn 
O.K.)! De huurder dient een medewerker aan de uitgang te stellen die dit 
controleert.

• De patio van Özburun mag in geen geval gebruikt worden, dit veroorzaakt 
teveel lawaai naar de buurt. De deur blijft dus dicht!

4// ORDE & NETHEID

• Na de activiteit moeten de zaal en de foyer geschuurd worden en de wc’s 
en de toog (ook de frigo’s!) gekuist worden. Indien dit niet of onvoldoende 
gebeurt blijkt te zijn, wordt een firma aangesteld en worden de kosten 
doorgerekend. Het kan de huurder geweigerd worden een volgende keer de 
zaal te huren. De minimum boete bedraagt 300 euro.

• Na de activiteit dienen alle bekers afgewassen te worden met de vaatwas 
en in de daarvoor voorziene rekken gestapeld te worden. Dit op een juiste 
manier.

• Vuilnis en alle afval – ook glas! -  wordt meegenomen door de huurder.

• De terreinen rond het joc zijn overdag een geliefde speelplek voor kinderen. 
Laat daarom de terreinen rond het joc netjes achter en zorg dat blikjes, 
glas en sigarettenpeuken opgeruimd worden.

5// VERZEKERING & AANSPRAKELIJKHEID / SABAM

• De verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid is inbegrepen in 
de huurprijs.

• De veiligheids- en geluidsnormen opgelegd door brandweer en politie 
moeten worden nageleefd.

• De huurder is zelf verantwoordelijk om Sabam te betalen.

• De billijke vergoeding is reeds door Minus One betaald. 

• Minus One kan de huurder van alle nodige documenten voorzien.

• Drankvergunning voor gegiste en sterke dranken is aanwezig (MVB/2).
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6// SECURITY & CAMERABEWAKING

• Zoals bepaald in het politiereglement op het uitoefenen van portiersacti-
viteiten aan Gentse horeca-inrichtingen, goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 26 september 2011, dienen bewakingscamera’s gericht te worden op 
de in- en/of uitgang. De beelden worden 1 maand bewaard en worden op 
verzoek van politie voorgelegd.
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MELDFORMULIER 
POLITIE
Fuiven is je recht! In de grondwet staat dat iedereen recht heeft om ‘vreed-
zaam en ongewapend te vergaderen. Voor een fuif in een tent of in een 
zaal en voor een privé-fuif heb je dus in principe geen toelating nodig. Het 
politiereglement van Gent bepaalt dat alle openbare evenementen (wat dus 
geldt voor evenementen die plaatsvinden in Minus One) op voorhand moeten 
gemeld worden. Op deze manier zijn de ordediensten (politie, brandweer,…) 
op de hoogte. 

De meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de organisator. Ten laatste 
6 weken voor het event moet je evenement gemeld worden bij de Politie (via 
de beheerder). Het niet tijdig indienen van het meldformulier wordt door de 
politie en vzw Minus One beschouwd als een annulatie. 

Politiezone Gent - Openbare 0rdecel  
A. Triestlaan 12 - 9000 Gent

// HOU JE HET LIEVER DIGITAAL? 

Download dan hier een Word-versie van 
het ‘Meldformulier Evenement’. Dat kan je 
gemakkelijk invullen op je PC en mailen 
naar de beheerder (info@minus-one.be). De 
beheerder stuurt dit na nazicht door naar de 
politiediensten met de organisatie in CC.
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  Politiezone Gent 

 Openbare Ordecel 

A. Triestlaan 12-9000 Gent 

Tel: 09 266 69 05 

oocel@politie.gent.be 

  MELDFORMULIER EVENEMENT 
 

 

Naam evenement 

 

 

 

Korte omschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Locatie 

 

specifiëring 

 

te voorziene ruimte 

 

straat/plein:  

 

 openbaar domein    privaat domein    indoor/outdoor    

 

 

 

 

Tijdsvenster evenement 

 

 

Aanvangsdatum: 

 

Einddatum: 

 

uur: 

 

uur: 

 

 

Organisatie/Firma Organistor 

 

identiteit / hoedanigheid 

 

contactgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tel:                                      

 

 Fax:  

 

 GSM : 

                                              

 E-mail: 

 

  

 

Deelnemers/Aanwezigen  

 

verwacht aantal  

 

doelgroep 

 

 

 

 
             Gegiste drank/Sterke drank 

 
schenken 

 
 
 

 
 
 

 
 JA          NEEN 
 

omschrijf: 
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  Politiezone Gent 

 Openbare Ordecel 

A. Triestlaan 12-9000 Gent 

Tel: 09 266 69 05 

oocel@politie.gent.be 

MELDFORMULIER EVENEMENT 
 

 
Geluid 

elektronisch versterkt geluid 
muziekuitzendingen 

 
geldige milieuvergunning 

type 
geldigheidsdatum 

 
 

 

 

 

 JA          NEEN 

 

 

 JA          NEEN 

 

Security 

 

 

organisatie/Firma 

contactgegevens 

 

 

 

verantwoordelijke 

hoedanigheid  

contactgegevens 

 

 

 

 JA of      NEEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Optocht/Stoet 

 

aantal deelnemers  

 

                       aantal voertuigen 

 

parcours 

 

 JA of         NEEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verzekeringen 

 

 

 Brandverzekering   

 

 Objectieve aansprakelijkheidsverzekering 

 

 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
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  Politiezone Gent 

 Openbare Ordecel 

A. Triestlaan 12-9000 Gent 

Tel: 09 266 69 05 

oocel@politie.gent.be 

MELDFORMULIER EVENEMENT 
 

Medisch aspect 

organisatie / firma  

contactgegevens 

 

 

 

hulppost 

 

aantal verzorgers 

 

ziekenwagens 

hoeveel 

 

 

andere voorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 JA                      NEEN  

 

 

 

 

 JA                      NEEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Verkeer 

 
 hinder voor “openbaar vervoer” 

 

                             parkeerverbod 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

 

 

                      

 

                     verkeersvrij maken 

 

      

 

 

 
 JA of      NEEN 

 
 JA of      NEEN 

 

Aanvangsdatum:                                uur: 

Einddatum:                                        uur: 

         

Straten / pleinen: 

 

 

 

 

 

 
 

 JA of      NEEN 

 

Aanvangsdatum:                                uur: 

Einddatum:                                        uur: 

         

Straten / pleinen: 
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  Politiezone Gent 

 Openbare Ordecel 

A. Triestlaan 12-9000 Gent 

Tel: 09 266 69 05 

oocel@politie.gent.be 

MELDFORMULIER EVENEMENT 
 

Brandweerinfo 

 

speciale acts 

bekleding / versiering 

energie- warmtebronnen 

plaatsen van tent(en) 

 

 

 JA of      NEEN 

 JA of      NEEN 

 JA of      NEEN 

 JA of      NEEN 

 

 

 

Situatieplan/Inplantingsplan 
 

I 
 JA of      NEEN 

 

Indien ja:  bij te voegen aan deze melding 

(met gegevens over aard/afmetingen van de te 

plaatsen materialen/constructies/infrastructuur) 
 

 

Datering 

 

 

Naamtekening 

 

 

Datum:                                        

 

 

Handtekening: 
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SABAM  
MELDFORMULIER 
SABAM beheert de auteursrechten van muziekauteurs. Wie een fuif organiseert, 
betaalt een vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde wer-
ken. Je dient minstens 10 dagen op voorhand bij het SABAM-kantoor van de 
regio een ‘aanvraag tot toelating’ in. 

Het tarief wordt berekend op basis van de grootte van de zaal, de inkomprijs 
en de prijs van de meest verkochte drank. Is je aanvraag te laat, dan wordt 
het tarief verhoogd met 30%! 

// HOU JE HET LIEVER DIGITAAL? 

Zowel voor een simulatie van je tarief als voor je aangifte kan je terecht op 
www.sabam.be.

AANVRAAG TOT TOELATING
(VOOR HET GEBRUIK VAN WERKEN UIT 
HET NATIONAAL EN INTERNATIONAAL SABAM-REPERTOIRE)

IN TE VULLEN EN TERUG TE STUREN PER POST,
E-MAIL OF FAX NAAR SABAM DOOR DE VERANT-
WOORDELIJKE VAN DE MANIFESTATIE(S)

NAAM VAN DE INRICHTER / VERENIGING / KRING : .................................................................................................................................
VERTEGENWOORDIGD DOOR DHR./MEVR. : ..............................................................................................................................................
IN DE HOEDANIGHEID VAN : .......................................................................................................................................................................
WAARVOOR HIJ/ZIJ ZICH, MET HET OOG OP DEZE AANVRAAG, SOLIDAIR VERANTWOORDELIJK VERKLAART 
ADRES : ........................................................................................................................................................................................................
POSTCODE EN PLAATS : .............................................................................................................................................................................
TELEFOON : ............................................................................................. FAX : .........................................................................................
E-MAIL ADRES : ..........................................................................................................................................................................................
ONDERNEMINGSNUMMER : .......................................................................................................................................................................
Het is wettelijk verplicht om het btw/ondernemingsnummer te vermelden.

Ondergetekende verzoekt hierbij om de toelating, conform de wet van 30 juni 1994, tot het op- en uitvoeren van beschermde werken die tot het door SABAM beheerde 
repertoire behoren, tijdens de hieronder vermelde manifestatie(s), en verklaart kennis te hebben genomen van de op keerzijde vermelde algemene voorwaarden, en 
deze nauwgezet na te leven.

Volgende gegevens dienen aan SABAM verstrekt te worden binnen de hierna gestelde termijnen :
-de aanvraag tot toelating, minstens 10 dagen voor de manifestatie ;
-de opgave van de uitgevoerde werken binnen 15 dagen volgend op de manifestatie ; 
-de opgave van de ontvangsten -indien vereist- binnen 15 dagen volgend op de manifestatie .

PLAATS VAN DE OP- OF UITVOERINGEN
Zaal, Café, Feesttent, ... : .............................................................................................................................................................................
Adres : ..........................................................................................................................................................................................................
Postcode en Plaats : ....................................................................................................................................................................................
Oppervlakte (m²) of Capaciteit : .................. m2 ...................... plaatsen

Gelieve ook, conform artikel 7 van de algemene voorwaarden, twee eersterangskaarten bij deze aanvraag te voegen.

Gedaan te : ............................. op  .......................
Handtekening van de aanvrager, 

129N

1 : Soort manifestatie: fuif, bal, thé dansant, jazz, cabaret, kleinkunst, zangwedstrijd, karaoke, modeshow, sportmanifestatie (discipline vermelden), voordracht, lezing, toneelopvoering, per-
soneelsfeest, wandelconcert, taptoe, stoet, feestmaal, handelsbeurs, balletvoorstelling, opendeurdag, fancyfair, festival, eetfestijn, filmvertoning (titel opgeven), (live)concert, recital, ... 

2 : Aard van uitvoering: levende muziek (orkest, muzikanten), radio, tv, mech. toestellen (cd, discobar, .)
3 : Inkomprijs: elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, aankoop verplicht programma, enz.) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op-

of uitvoeringen plaatshebben. Indien er verschillende inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gemiddelde van de normaal gehanteerde inkomprijzen als basis genomen.
4 : Uitkoopsom: het bedrag verschuldigd door de inrichter en/of door derden voor het op- of uitvoeren van het programma.
5 : Aanduiden (invullen) wat van toepassing is.
6 : Consumptieprijs : de prijs van de meest gevraagde consumptie.

SABAM CVBA / SCRL 
> Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel > Tel : + 32 2 286 82 11 > Fax : + 32 2 230 05 89 
> e-mail : contact@sabam.be > www.sabam.be > BTW : BE 0402.989.270 > RPR BRUSSEL

/      / € € € €

/      / € € € €

/      / € € € €

Prijs van het menu, souper, banket, reveillon, barbecue5:...........€ Dansgelegenheid na eetmaal5 : ❒ ja        ❒ neen

TONEELOPVOERING
Gelieve bij gebruik van ingelaste muziek een lijst van de uitgevoerde werken en hun duur bij dit formulier te voegen.

Titel van het toneelstuk : ........................................................................ Auteurs : .................................................................................
                                                                                                                            Componist : ............................................................................
Opgevoerd door : .................................................................................... Vertaler/Bewerker : ................................................................
Met ingelaste muziek5 : ❒ ja        ❒ neen                                                     Bal na vertoning5 : ❒ ja          ❒ neen
Met muziekuitvoeringen d.m.v. mechanische toestellen vóór en/of na de vertoning en tijdens de pauze5 : ❒ ja   ❒ nee

MUZIEKVERENIGINGEN - STOETEN 
Aantal verenigingen, praalwagens met muziek,... : ............................... Uitkoopsom €4 per groep of vereniging : ...............................
PUBLICITEITSWAGENS
Periode : ................................................................................................. Nummerplaten : .....................................................................
SONORISATIE
Oppervlakte (m²) of aantal luidsprekers : .............................................. m2 .................... luidsprekers

Datum op-
of uitvoerin-
gen

Soort van de
manifestatie1

Aard van de
uitvoering2

Naam van 
de optredende 
uitvoerders, groep, dj

Inkomprijs3

KassaVoorverkoop

Uitkoopsom4

(contract bijvoegen)
Consumptieprijs6

Minus One
Opgeëistenlaan 455

9000 Gent
350 240

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 - De toelating voor het gebruik van het door SABAM beheerde repertoire wordt verkregen mits :
          - SABAM in het bezit is van een correct en volledig ingevulde aanvraag tot toelating, minstens tien dagen vóór de manifestatie;
          - het indienen van de opgave van alle op- of uitgevoerde werken, binnen 15 dagen volgend op de manifestatie ;
          - het indienen van de correcte en volledige opgave van de ontvangsten – indien vereist – binnen 15 dagen volgend op de mani-

festatie;
          - het opsturen, vóór de manifestatie, van een eensluidend verklaard afschrift van de contracten met alle (voor- en hoofdpro-

gramma) artiesten of hun vertegenwoordiger en andere dienstverleners (licht en geluid) ;
          - het betalen, binnen de vastgestelde termijn, van de verschuldigde auteursrechten voor zover de elementen die bepalend zijn

voor de tarifering, zoals de inkomprijzen, de uitkoopsommen, de oppervlakte, de gebruikte middelen tot uitvoering (orkest,
mechanische toestellen,…) overeenstemmen met deze vermeld in de aanvraag en overgenomen zijn op de factuur.

           Deze toelating is niet overdraagbaar en heeft enkel betrekking op het auteursrecht en niet op de naburige rechten (rechten van
uitvoerende artiesten en producenten).

           Ingeval van uitvoering door middel van mechanische of electronische toestellen, is deze toelating beperkt tot het gebruik van
rechtsgeldig vervaardigde geluids- of audiovisuele dragers en/of tot het gebruik van rechtsgeldig gedownloade geluids- of 
audiovisuele bestanden.

Art. 2 - De organisator blijft – ten opzichte van SABAM – verantwoordelijk voor de uitvoeringen tijdens de manifestatie, gebracht door
hemzelf of met zijn toestemming door derden, waarvoor hij in dat geval solidair verantwoordelijk blijft.

Art. 3 - In geval van annulering van de geplande manifestatie of van wijziging van de tariferingsparameters dient de inrichter dat
schriftelijk te melden aan SABAM uiterlijk om 17.00 uur de laatste werkdag vóór de manifestatie. Doet hij dat niet, dan wordt
de manifestatie geacht te zijn verlopen volgens de voorwaarden vermeld in de aanvraag tot toelating.

Art. 4 - De SABAM-tarieven kunnen geraadpleegd of verkregen worden op eenvoudig verzoek. Ze zijn ook terug te vinden op de website
van SABAM (www.sabam.be).

             Indien de gebruiker een aanvraag tot toelating opstuurt, aanvaardt hij de facto de tarieven en deze voorwaarden.
             Het tarief wordt vermeerderd met 10% met een minimum van 10 € ingeval de aanvraag tot toelating wordt ingediend minder

dan 48 uur vóór de manifestatie. 
             Her tarief wordt vermeerderd met 15% met een minimum van 25 € ingeval geen aanvraag werd ingediend of ingeval van een

onvolledige of foutieve ingediende aanvraag.
             Ingeval de afgevaardigde van SABAM zich dient te verplaatsen zal een bijkomend vast bedrag van 75 € worden aangerekend

ten laste van de organisator. Bovendien ingeval een proces-verbaal van vaststelling dient opgesteld te worden zal een bijko-
mend vast bedrag van 50 € worden aangerekend ten laste van de organisator. 

Art. 5 - SABAM tarifeert op basis van de gegevens die de inrichter in de opgestuurde aanvraag tot toelating verstrekt en/of op basis
van de door een afgevaardigde van SABAM vastgestelde elementen, aan de hand van volgende parameters :

          - de soort van de manifestatie en de aard van de uitvoeringen ;
          - de oppervlakte van het lokaal, de toegangsprijzen, de consumptieprijzen, de uitkoopsommen, de ontvangsten.
             SABAM heeft een absoluut controlerecht op al deze elementen.
             Indien de tarifering van de auteursrechten gebeurt op basis van de ontvangsten, verbindt de inrichter zich ertoe deze nauw-

gezet te boeken. Indien de inrichter de opgave van de ontvangsten niet opstuurt binnen een termijn van 15 dagen volgend op
de manifestatie, zal SABAM de verschuldigde rechten tariferen op basis van een volle zaal.

             Om een effectieve controle mogelijk te maken, zullen alle documenten met betrekking tot de manifestatie aan de SABAM-af-
gevaardigde ter beschikking worden gesteld vanaf het ogenblik waarop de manifestatie plaatsvindt tot één jaar volgend op de
datum van de manifestatie. Elke bedrieglijke of foutieve aangifte zal aanleiding geven tot rechtsvervolgingen bepaald in de
artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek. Vrije toegangskaarten die, in het kader van een sponsoringscontract als tegen-
prestatie verplicht worden voorbehouden, komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de ontvangsten overeen-
komstig hun effectieve verkoopwaarde. 

Art. 6 - Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal een vast bedrag van 15 € kosten per herinnering worden aange-
rekend ten laste van de organisator. Ingeval de factuur niet wordt betaald binnen 8 dagen na een tweede herinnering, kan
SABAM een schadevergoeding vorderen van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 €. Indien SABAM bijkomende
kosten moet maken om betaling te bekomen, zullen deze eveneens ten laste zijn van de organisator.

Art. 7 - De inrichter stelt twee eersterangskaarten ter beschikking van SABAM of haar afgevaardigde. Deze laatste zal daarenboven
vrije toegang hebben tot alle lokalen waar de uitvoeringen plaatsvinden. 

Art. 8 - Elke op- of uitvoering van het beschermd repertoire zonder uitdrukkelijke toelating van SABAM zal gerechtelijk vervolgd 
worden. De bijkomende kosten zullen, in dit geval, ten laste zijn van de organisator. 

Art. 9 - Partijen verklaren, in geval van betwisting of niet-naleving van de vastgestelde voorwaarden, de bevoegdheid te erkennen van
de Hoven en rechtbanken van Brussel, of van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de organisator, naar keuze van
SABAM.
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DRANK- 
BESTELLING
Het gamma en de prijzen vind je op de volgende pagina. Voor dranken die 
niet op de prijslijst staan, kan je steeds contact opnemen om beschikbaar-
heid en prijs te checken.  
 
Ten laatste 2 weken voor de aanvang van het evenement stuur je de gewens-
te dranken samen met het verwacht aantal personen naar de beheerder van 
Minus One via info@minus-one.be. Wij maken een schatting van de beno-
digde hoeveelheden drank. 

Vergeet zeker de naam en datum van het event niet te vermelden.

PRODUCT GELEVERD PER PRIJS PRIJS PER DRANK

Bacardi White Rum 1L € 25,82 € 1,29 

Becks 33cl € 1,39 

Carlsberg 25cl € 1,02

Cava Freixinet 75cl € 8,44 € 1,41 

Cava Mas Macia 75cl € 8,94 € 1,49 

Coca Cola 20cl € 0,52

Coca Cola 1l € 1,92 € 0,38 

Coca Cola  Light 20cl € 0,52

Coca Cola Light 1l € 2,11 € 0,42 

Coca cola zero 20cl € 0,52

Coca cola zero 1l € 2,11 € 0,42 

Cointreau 1l € 27,97 € 1,40 

Duvel 33cl € 1,24

Eristoff Red Wodka 1l € 22,61 € 1,13 

Eristoff Wodka 1l € 22,61 € 1,13 

Fanta 20cl € 0,52

Fanta 1l € 2,65 € 0,53 

Fruitsap Wereldwinkel 1l € 2,65 € 0,53 

Fruitsap Wereldwinkel 20cl € 0,53

Gini 25cl € 0,79

Gordon Gin 1l € 22,61 € 1,13 

Guiness 33cl € 1,92

Havana Club 7Jaar 70cl € 31,90 € 2,28 

Havana Club Wit 1l € 26,08 € 1,30 
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PRODUCT GELEVERD PER PRIJS PRIJS PER DRANK

Hoegaerden 25cl € 0,85

Icetea 25cl € 0,66

J&B 1l € 25,70 € 1,28 

Kriek Mystic 25cl € 0,91

Laurent Perrier 75cl € 39,76 € 6,63 

Leffe Blond 33cl € 1,25

Leffe Bruin 33cl € 1,25

Limo Val 20cl € 0,47

Limo Val 1l € 1,13 € 0,23 

Martini brut 75cl € 12,27 € 2,04 

Martini Wit 1l € 13,51 € 0,68 

Primus 25cl € 0,70

Primus  50l € 129,33 0,70

Red Bull 25cl € 1,47 

Rodenbach 25cl € 0,84 

Schweppes Tonic 20cl € 0,82

Sprite 1l € 1,73 € 0,35 

Tequila Olmeca 70cl € 24,09 € 1,72 

Val bruisend 1l € 0,61 € 0,15 

Val bruisend 25cl € 0,38 

Val natuur 1l € 0,61 € 0,12 

Val natuur 25cl € 0,38 

Val tea 20cl € 0,50 

Val tonic 20cl € 0,56 

Vedett 33cl € 0,96 

Vittel 25cl € 0,52 

Westm Dubbel 33cl € 1,07 

Westm Trippel 33cl € 1,36 

Wijn Rood Wereld-

winkel  

75cl € 4,93 € 0,82 

Wijn Wit Wereldwinkel 75cl € 4,93 € 0,82 

William Lawson's 1l € 23,90 € 1,19 

Worldshake Wereld-

winkel 

1l € 2,65 € 0,53 
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PLATTE GROND

ZAAL

ZAAL

FOYER

FOYER
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BESCHRIJVING 
MINUS ONE

1// LICHT (ZELF TE INSTALLEREN)

Vaste lichtbrug met stopcontacten  3 
LED par 64 DMX 11 
Laser groen DMX 1 
Stelling Altrex 1 
Ladder 1 
DMX-sturing en kabels voor licht zijn niet aanwezig.

2// PODIUM

Podium elementen van 2m²   12 (=24m2) 
Stapelkar podium 1 
Trapje + leuningen 1

3// TAFELS & STOELEN

Stoelen 125 
Stapelkar voor stoelen 4 
Barkrukken 7 
Klaptafels 17 
Stapelkar voor tafels 2 
Receptietafels 3

4// KAPSTOKKEN

Kapstok, 80 haken, rolbaar 2
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5// TOOG

EHBO-koffer 2 
Kroonkurktrekker 2 
Vaste tap met 2 kranen 1 
Mobiele tap met 2 kranen 1 
Vaatwasmachine Miele 1

Glazen kunnen worden besteld.

6// KEUKEN

Vaste frigo 2 
Window cooler 5

7// OPKUIS

Kuisploeg te huur aan e 150. Het volstaat dan om grof te vegen.
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AUDIOVISUEEL- EN 
TENTOONSTELLINGS-
MATERIAAL
De uitleendienst van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een magazijn in 
Gent, Sint-Niklaas en Geraardsbergen met een uitgebreid assortiment aan 
geluids-, projectie-, belichtings-, tentoonstellings-, video- en veiligheidsma-
teriaal. Enkel verenigingen komen in aanmerking. Aanvragen doe je best via 
de aanvraagformulieren op de website van de provincie. Daar vind je ook de 
meest recente huurprijzen.

// www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst
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CHECKLIST 
OPKUIS
Na plezier komt opkuis. Het is een minder aangename taak, maar ze moet 
ook gedaan worden. Om je te helpen hebben we alles even op een rijtje 
gezet, zodat je bij de opkuis niets over het hoofd ziet. Alles op deze lijst dient 
in orde te zijn tegen de oplevering van de zaal. Indien de opkuis onvolledig of 
onvoldoende gedaan wordt, zal de waarborg worden ingehouden. Een kuis-
firma wordt aangesteld waarvan de kosten uiteraard doorgerekend worden 
aan jou. 

Hou er rekening mee dat alleen al het kuiswerk 10 manuren bedraagt. Een 
goede organisatie is dus nodig om op tijd alles klaar te hebben. Alle poetsge-
rief moet door de gebruiker zelf voorzien worden. Vergeet dus je vaatdoeken, 
vaatwasproduct, schuurborstel... niet.

De beheerder of zijn vervanger beslist of goed genoeg gekuist is of niet. Hier 
is geen discussie over. Als organisator ben je verantwoordelijk voor het proper 
achterlaten van de zaal, dus doe je best. 

Print de volgende pagina’s af wanneer je begint aan de opkuis, ze zullen han-
dig van pas komen bij de taakverdeling.

Per overtreding van onderstaande punten wordt 50 euro boete aangerekend.

GRONDREGEL   
Je geeft de zaal terug in dezelfde staat als je ze gekregen hebt.

1// ALGEMEEN

• De deur voor de toegang onder de trap dient ten alle tijden vrij te blijven en 
volledig open te kunnen! (de deur onder aan de lift) Dit is een technische 
ruimte!

• Podium schuren en opstellen zoals je dit gevonden hebt.

• Tafels en stoelen mooi afkuisen. Stoelen en tafels op de karren plaatsen.

• De kroonkurkentrekkers en kurkentrekkers worden terug op het bord ge-
plaatst.

• Alle bevestigingsmaterialen aan de staalkabels verwijderen.
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2// BEKERS EN GLAZEN

• Bekers worden afgewassen met de vaatwasmachine. Hier wordt streng op 
toegezien!

• Bekers in de rekken plaatsen en rekken volledig opvullen. 

• Glazen afwassen, afdrogen en per soort terugplaatsen in de kleine keuken. 
Indien geen plaats, de glazen in de kartonnen dozen terugplaatsen in de 
berging of in de kasten onder de toog.

3// DE VLOER

• De volledige vloer grondig vegen.

• De vloer goed schuren, daarna water aftrekken.

• De volledige zaal dweilen. 

• Indien niet proper, opnieuw schuren.

4// TOILETTEN

• Al de toiletten kuisen, verstopte toiletten ontstoppen! Kuisen is ook de 
onderkant van de wc-bril, en zeker ook de pot zelf!!!

• De vuilbakken legen.

• De wasbakken en de spiegel kuisen.

• De vloer dweilen.

5// TOOG 

• Frigo’s uitzetten, leeg maken, uitkuisen met nat en open laten staan.

• Het zwart toogblad afkuisen.

• Het aluminium toogblad afkuisen, ook onder de plaat aan de taps.

• De tapkranen kuisen.

• De tapleiding op water aansluiten en laten lopen.

• De kasten aan de buitenkant kuisen.
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6// BERGING (ACHTER BAR)

• Al het leeggoed sorteren en in de foyer zetten!

• Het volgoed aan de liftdeur zetten en ook SORTEREN!

• Leeggoed en volgoed staan dus GESCHEIDEN!

• Lege vaten bier en CO² moet in het vatenkot achter de bar van de foyer 
geplaatst worden.

• Na al het kuiswerk het aanrecht in de kleine keuken kuisen.

7// TERREIN, TRAPHAL, DEUREN 

• De traphal uitvegen.

• De traphal schuren. Dit wil zeggen: trappen en tegels voor de ingang.

• De tonnen aan de ingang leegmaken.

• De ruiten en deuren aan de inkom moeten ook gekuist worden en alle af-
fiches en alle plakband en resterende lijm dienen te worden verwijderd. Het 
ophangen van affiches aan vensters of deuren of wat dan ook is verboden.

• Afval op het terrein verzamelen. De terreinen rond het joc zijn overdag 
een geliefde speelplek voor kinderen. Laat daarom de terreinen rond het 
joc netjes achter en zorg dat blikjes, glas en sigarettenpeuken opgeruimd 
worden.


