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KunstGroepBrugge VZW 

 
Huishoudelijk reglement  

Hemelsberghe 
Sint-Maartensplein 5 

8000 Brugge 
 
1. Toegelaten activiteiten in de lokalen 
De lokalen mogen uitsluitend gebruikt  worden als ateliers, tentoonstellings- of 
lesruimtes voor beeldend werk. 
 
Niet toegelaten: 
- het leggen van een domiciliëring in het gebouw 
- het overnachten in het gebouw 
- het organiseren van feestjes 
 
2. Verboden apparatuur  
Het gebruiken van apparatuur met een hoog elektrisch verbruik (zoals bv. ovens) is 
niet toegelaten. 
Het gebruiken van verwarmingstoestellen anders dan de aanwezige centrale 
verwarming is niet toegelaten.  
 
3. Samenlevingsregels 
Met velen in een zelfde gebouw werken kan altijd tot ergernis leiden en elke 
gebruiker wordt geacht de elementaire samenlevingsregels te respecteren: 
- geluidshinder beperken door muziek 
- gebruik van lawaaierige toestellen te vermijden 
- de netheid van de gemeenschappelijke delen te waarborgen 
- de veiligheid te garanderen door toegangspoort en hoofdingang gesloten te 
houden en ramen gesloten te houden bij afwezigheid 
- afficheren aan ramen en buitenwanden is niet toegelaten 
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4. Reinigen 
De gemeenschappelijke delen (gangen, toiletten) worden op regelmatige basis 
onderhouden door een poetsdienst aangesteld door de KunstGroepBrugge. 
Toiletpapier wordt voorzien door de VZW. 
 
Het onderhoud en de reiniging van de gebruikte lokalen is de eigen 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
5. Roken 
Roken is verboden in het gebouw. 
 
6. Verwarming 
De KunstGroepBrugge is verantwoordelijk voor de globale regeling van de 
verwarming (in zomerperiode wordt de verwarming uitgeschakeld). 
 
De gebruiker is verantwoordelijk voor de regeling van de verwarming in het gebruikte 
lokaal. Bij het verlaten van het lokaal moet de verwarming op antivriesstand gedraaid 
worden.  
 
7. Toegankelijkheid 
Het gebouw is 24 uur per dag toegankelijk. 
 
De toegangspoort en de hoofdingang van het gebouw zijn beveiligd met een 
cijferslot. Deze deuren dienen gesloten gehouden te worden. De cijferslotcodes zijn 
persoonlijk, mogen niet doorgegeven worden en worden gedeactiveerd bij 
stopzetting gebruik of vaststelling van misbruiken. 
 
8. Privacy en gasten 
De gebruiker heeft recht op privacy in zijn lokaal.  
 
De gebruiker moet ervoor zorgen dat gasten, cursisten of medewerkers de 
huisregels kennen. Als deze de huisregels niet navolgen, is de gebruiker 
verantwoordelijk.  
 
Als er gelegenheden of activiteiten zijn waar meer dan 10 mensen verwacht worden, 
dient de VZW daarvan op de hoogte gesteld te worden. 
 
9. Parkeren 
Er is plaats voor 20 wagens op de binnenkoer van het gebouw. De parkeerplaatsen 
zijn aangeduid op de binnenkoer. Bij gebruik van parking dient te toegangspoort 
gesloten te blijven. Gebruik van de parking is enkel toegelaten door gebruikers die 
ook aanwezig zijn in het gebouw. 
 
Fietsen worden gestald in de fietsenberging en niet in de overdekte inkomhal. 
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10. Afval 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het buiten plaatsen van afval (reglementair, 
op het juiste tijdstip en met gebruik van de juiste vuilniszakken) 
 
Voor wat betreft het gevaarlijk afval moet de gebruiker zich houden aan de daarvoor 
geldende regels en is de gebruiker ook zelf verantwoordelijk dat het gevaarlijk afval 
afgevoerd wordt. Het reinigen van schilderborstels en het wegspoelen van verfresten 
of verdunningsmiddelen via de in het gebouw en de lokalen aanwezige sanitaire 
voorzieningen is uitdrukkelijk verboden. 
 
 
 
 
 

Akkoordverklaring 
 
Datum: _______________________    
 
Naam  _________________________________________________ 
 
Verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met het huishoudelijk 
reglement voor het tijdelijk gebruik van atelierruimtes in Hemelsberghe, Sint-
Maartensplein 5, 8000 Brugge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening van de gebruiker(s) 


