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van de Gemeenteraad is het volgende getrokken
Arrondissement
HALLE-VILVOORDE
GEMEEt\ITE

Zitting van
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AANWEZIG : P. DERVEAUX, VOORZITTER;
F.VERMEIREN,BURGEMEESTER
MEVR. I. HOLEMANS, E. VAN ROMPUY, W. BLOCKMANS, D. PHILIPS,
P. ROSEL, MEVR. A. CEUPPENS, MEVR. L. WIERINCK, SCHEPENEN
R. ARTOIS, J. P.VERBINNEN, P. VAN CAUWENBERGHE, J. CHRISTIAENS,
MEVR. C. MAHAUX, R. POELS, G. VAN ROEY, W. DESLOOVERE, W. MISEUR,
MEVR. V. PILATE, J. P. MARTENS, MEVR. A. GILLE, P. OCKERMAN,
E. RENNEN, MEVR. M. VAN DER ELST, L. VANDER ELST,
MEVR. N. PETRILLI, F. DAHDOUH-GUEBAS, O. THOMAS,
S. BRAMS, RAADSLEDEN
EN
W. DEBRUYN, GEMEENTESECRETARIS.
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PUNT:

TARIEVEN EN REGLEMENT GEBRUIK HOEVE NOTHENGEM

De Gemeenteraad,

Gelet op de principiele beslissing van de gemeenteraad de data 25 september 2006
tot aankoop van de hoeve Nothengem .

Gelet oo het voorstel van het college van burqerneester en scheoenen:
BESLUIT:

De als bijlage bij deze beslissing gevoegde tarieven a/soak het reglement houdende regeling
van het gebruik van de zaal hoeve nothengem goed te keuren

Aldus gedaan in zitting, datum als boven.
In opdracht:
De Secretaris,
Get.) W. DEBRUYN

De Voorzitter,
Get.) P. DERVEAUX

Voor eensluidend afschrift,
Zaventem,
In opdracht:
De Secretaris,
W. DEBRUYN

De Burgemeester,
F. VERMEIREN

REGLEMENT HOUDENDE REGELING VAN HET GEBRUIK VAN DE HOEVE NOTHENGEM.
Artikel1 :

'\

or
Artikel2:

De "Hoeve Notbengerfi'~en vergoeding ter bes~kking gesteld van de
Zaventemse (Nederlandstalige y'erenigingen en/of <p'art i ku ~ o m een
manifestatie m~eGe~ menslievend -, sociaal -, cultureel of vaderlands
karakter in te richten.
Het tarief voor het huren van de Hoeve Nothengem bedraagt:

Voor Zaventemse verenigingen:
Zaal
Keukenmateriaal
Bovenverdieping

€20 per gebruiksdag
€45 per gebruiksdag
€20 per gebruiksdag

Voor particulieren:
Zaal
Bovenverdieping

€90 per gebruiksdag
€60 per gebruiksdag

Artikel3

Fuiven en bars zullen niet toegelaten worden .

Artikel4 :

Aan de particulieren, zal voor de verwarm ing een supplement van 25 euro per
gebruiksperiode aangerekend worden en dit van 1 oktober tot en met 31 maart.

Artikel5 :

De gebruiker is verantwoordelijk, zowel tegenover derden als tegenover de gemeente,
voor verlies, schade, ongevallen of beschadig ingen van welke aard oak , die uit het
gebruik van de zaal zouden voortspruiten,
Hij dient er zich evenwel toe te verbinden kennis te nemen van de
brandpreventiemaatregelen zoals ze gevoegd worden bij de aanvraagformulieren.
De verzekering tegen brand , afgesloten door de gemeente, dekt evenwel het
brandrisico dat kan ontstaan door het inrichten van manifestaties.

Artikel6

Bij de inrichting van manifestaties door minderjarigen zal steeds een attest van een
verantwoordelijke (meerderjarige) bij de aanvraag dienen gevoegd te worden.

Artikel 7 :

De keuken en aile keukengerief dienen proper gemaakt en ordelijk te worden geschikt
door de gebruikers. De friteuse moet worden geledigd en proper gemaakt.
Het frituurvet moet meegenomen worden door de gebruiker. De gebruiker dient zelf
in te staan voor het reinigen van de door hem gebruikte ruimte.

Artikel 8 :

Het verzoek om toelating wordt ten minste 4 (vier) weken v66r de geplande
manifestatie op een door het College van Burgemeester en Schepenen ter
beschikking gesteld aanvraagformulier ingediend.
Het College is gemachtigd iedere niet tijdig ingediende aanv raag van ambtswege als
nietig te beschouwen.

Artikel9:

De betaling dient te geschieden na ontvangst van de toelating en voor het in gebruik
nemen van het lokaal door overschrijving op rekening nr.: 000-0019677-83 van het
gemeentebestuur.

Artikal10:

!-lat· College van gurg9m~:mgter ~n Gel'\~~~I'\~1'\ b~~li~t ev~r d~ aat'l\tr~ag lol he! gebruik
van de zaal, binnen de bepalingen van het huidig reglement.
Geviseerd om gevoegd te worden bij de beraadslag ing
van de Gemeenteraad van Zaventem
de dato

In opdracht:
De Secretaris,

De Burgemeester,

get.)W. D~BRUYN

get.)Frar.cis VERMEIREN

