
 

Parochiaal Centrum ’t 
Couvent v.z.w. 
Kan. Decoeneplein 1 

 
 

 

OVEREENKOMST 

De v.z.w. “Parochiaal Centrum ‘t Couvent” stelt het centrum ter 

beschikking aan: 

 
naam : 

straat – nummer : 

postnummer – gemeente : 

telefoon : 

Met volgende overeenkomst: 

 

1. De zaal op datum van datum voor een tijdstip voor een vergoeding 
van € x,xx (energiekosten niet inbegrepen). 

 

2. De datum wordt definitief vastgelegd na terugzending (binnen de 7 
dagen) van het ondertekend dubbel van deze overeenkomst en een 

voorschot van € 25,00. 

 

3. Dit voorschot wordt niet terugbetaald wanneer het gebruik van de zaal 
later opgezegd wordt. 

 

4. Het saldo van de vergoeding (€ x,xx) én een waarborg van 

€ 175,00 moeten betaald zijn vóór datum. 

 
5. De vergoeding en de borg worden gestort op rekening 
IBAN: BE08 7509 4560 9413 – BIC: AXABBE22. 

 

6. Bij vaststelling van schade aan gebouw, inrichting en of uitrusting van 

de zaal, wordt u binnen de drie dagen ervan aangetekend op de hoogte 
gebracht en wordt dit van de borg afgetrokken. Is de schade hoger dan de 

borg wordt u door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte 
gebracht en wordt de schade vergoed binnen een week na ontvangst van 

het aangetekend schrijven. De administratieve en gerechtelijke kosten zijn 
ten laste van de huurder. 

 

7. Alle geluidshinder of ander milieubelastende feiten moeten vermeden 

worden. Alle externe geluidsinstallaties (d.w.z. vreemd aan de 
zaal) moeten steeds vergund worden door de Dienst Leefmilieu 



van de Stad Brugge (zie website voor aanvraagformulier). Gebruik van 

discobar en fuiven zijn verboden. Bij gebruik van een 

geluidsinstallatie, houd de deuren en ramen gesloten uit respect voor de 
buren! Op de geluidsinstallatie van de benedenzaal werd een 

begrenzing geplaatst door de Dienst Leefmilieu van de Stad 
Brugge. Deze verzegeling mag nooit verbroken worden. Bij inbreuk 

komt de borg integraal toe aan de v.z.w. ’t Couvent, onafgezien de 
verdere maatregelen die kunnen genomen worden. De v.z.w. kan nooit 

aansprakelijk gesteld worden voor feiten door de gebruiker gepleegd. 

 

8. Evenementen buiten het gebouw (vb. gebruik barbecue, 

springkasteel) moeten steeds vergund worden door de Dienst 
Leefmilieu van de Stad Brugge en mogen geen hinder meebrengen 

voor de buurt. 

 

9. Indien alles in orde is wordt de borg binnen de tien dagen teruggestort. 

 

10. Het “huishoudelijk reglement” op de keerzijde maakt ook deel uit van 

deze overeenkomst. 

 

11. Er is geen drank ter plaatse. 
 

12. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst vallen onder de 
bevoegdheid van het vredegerecht van het rechtsgebied Brugge. 

 

13. De “billijke vergoeding” is in de prijs inbegrepen (K.B. van 8 nov 

2001) 

 

Opgemaakt in dubbel exemplaar te St.-Kruis-Male op datum. 

 

De verantwoordelijke voor voor akkoord huurder 

v.z.w. ’t Couvent 

 

 


