
AFSPRAKENNOTA BUURTGEBOUW MOLENWIEK 

 

 

Naast de bepalingen opgenomen in het algemeen verhuurreglement willen we graag nog 

enkele –meer praktische- afspraken met u maken. Deze afspraken verduidelijken 

bepalingen in het verhuurreglement en maken er dus integraal deel van uit. 

 

 

VERANTWOORDELIJKE ZAAL 

 

De verantwoordelijke conciërge voor Molenwiek is dhr. José Parmentier, Pieter de 

Coninckstraat 41 , telefonisch te bereiken op 0494/ 33 87 28 of 051/30.88.26 en via mail 

op jose.parmentier@telenet.be. 

 

U kan met hem alle praktische afspraken maken, gelieve zijn richtlijnen en de 

aanwijzingen te volgen. Hij controleert ook of alles in orde gebeurt. U dient met hem af 

te spreken minstens 7 dagen voor het doorgaan van de activiteit. 

 

 

 

WELKE INFRASTRUCTUUR KAN WORDEN VERHUURD EN WAARVOOR? 

 

U kan Molenwiek gebruiken voor vergaderingen, voordrachten, tentoonstellingen, 

netwerkevenementen en activiteiten met verenigings- of familiaal karakter. 

U kan ook gebruik maken van het omliggende verhard terras en het speelplein. U hebt 

hier echter geen alleenrecht. 

 

Elektronisch versterkte muziek binnen kan enkel met de begrensde geluidsinstallatie die 

aanwezig is in Molenwiek. Met het oog op de beperking van de geluidshinder voor de 

omwonenden, is geluidsversterking buiten het gebouw verboden.   

 

Molenwiek is toegankelijk van 09.00 uur tot 23.00 uur, ook de opkuis dient voor dit uur 

gedaan te zijn. Vanaf 22.30 uur gaan de lichten half uit. 

 

Indien klachten binnenkomen via de conciërge, via de GAS-ambtenaar of via de politie 

(officiële vaststelling) wordt een gasboete opgelegd en kan er geen toekomstige huur 

meer worden toegestaan. 

 



WAT IS ER AANWEZIG IN DE ZAAL? 

 

In de bijlage kan u een overzichtslijst terugvinden van alle materiaal dat aanwezig is in 

de zaal.  Deze zaken behoren toe aan de zaal en hiervoor dient niet extra betaald te 

worden.  

 

 

VEILIGHEID EN CONTROLE 

 

 

De organisator is verantwoordelijk voor het opvolgen van de voorschriften van 

gemeentelijke en provinciale aard. 

 

De organisator is verantwoordelijk voor de handhaving van het rookverbod in de zaal. 

 

Niet-elektrische verlichtingstoestellen (kaarsen, olielampjes, 

petroleumlampen,vuurkorven, kaarsen, fakkels, …) en warmhoudtoestellen met open 

vuur zijn verboden zowel in het gebouw als onder de luifel. 

 

Springkastelen mogen geplaatst worden. De volledige verantwoordelijkheid hiervoor ligt 

bij de organisator. 

 

De maximum capaciteit van de binnenruimte van Molenwiek bedraagt 80 personen.  

Indien de aanvrager/gebruiker meer personen toelaat, pleegt hij inbreuk op de 

voorschriften inzake brandveiligheid. 

 

 

OPRUIMEN EN SCHOONMAAK 

 

 

Na gebruik dient Molenwiek schoongemaakt te worden. Voor de schoonmaak is het 

nodige kuismateriaal aanwezig. U kan dit terugvinden in de berging van de keuken. 

 

De polyvalente zaal, de keuken en de toiletten moeten steeds uitgedweild worden. 

Alle keukenapparatuur dienen steeds gereinigd te worden. De koelkasten reinig je en zet 

je op stand “0”, de deuren laat je op een kier staan. 

 

De vuilnis dient steeds gesorteerd te worden in het sorteereiland die voorzien is in 

berging van de keuken. 

 

 



ETEN EN DRINKEN 

 

 

Traiteurs en dgl., die voor het bereiden van een maaltijd, koud of warm, ter plaatse een 

koelwagen of een speciale rollende installatie nodig hebben, mogen na afspraak met de 

conciërge in de buurt van het gebouw parkeren en dit enkel op het verhard gedeelte en 

op minimaal 4 meter afstand van het gebouw, en dit slechts zolang het redelijkerwijze 

nodig is. Het exploiteren van horeca-installaties (foodtrucks, mobiele frituren, …) kan en 

mag op het verhard gedeelte maar dit slechts zo lang het redelijkerwijze nodig is.  

 

BBQ kan en mag zowel op het gras als op het verhard gedeelte. U dient de nodige 

voorzieningen te nemen zodat er geen vetresten achter kunnen blijven op de 

ondergrond. 

 

 

 

SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING 

 

 

Voor Molenwiek betaalt de stad billijke vergoeding (uitvoerrechten), maar op basis van 

activiteiten met drank.  

 

Ook met Sabam (auteursrechten) dient u zich (afhankelijk van de activiteit) in orde te 

stellen. Dit kan via UNISONO 

 

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN EIGEN AAN DE ZAAL 

 

 

Het is verboden om ramen, deuren, muren, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken of 

te beschrijven.  Hechtingsmiddelen die zonder sporen of schade na te laten verwijderd 

kunnen worden, mogen wel gebruikt worden.  

 

Het is verboden in de onmiddellijke omgeving van Molenwiek te parkeren.  Er mag wel 

tot aan het gebouw gereden worden voor het laten uitstappen en terug ophalen van 

andersvalide burgers en voor het laden en lossen van materiaal.   

 

De toegangspoort kan geopend worden met de badge die u kreeg. U bent dus 

verantwoordelijk voor de opvolging van de afspraken met betrekking tot het 

parkeerregime. 

 

U ZIET DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER? 

 

 

U hebt vragen of zoekt ondersteuning bij het organiseren van een evenement? Neem 

gerust contact op met de Dienst VES. 

 

Dienst VES (Verenigingen, Evenementen en Samenleving) 

Korenmarkt 10 

8870 Izegem 

 

ves@izegem.be 

051/337 303 

 

 

 

http://www.sabam.be/nl


BIJLAGE: OVERZICHT MATERIAAL EN TECHNISCHE BEPALINGEN 

 
Algemeen 
 

• Capaciteit: 80 personen zittend, 140 personen staand. 
• Zaal:   12,5m x 6m   
• Keuken:  6m x 6m   

 
 
Polyvalente zaal 
 

• 12 receptietafels met bijhorende hoes 
• 80 stoelen 
• 12 tafels 

 

 

(les)Keuken 

 

• Koelkast van 174 liter met vriesvak van 15 liter 

• 2 ingebouwde hete lucht ovens (59x65x55) 

• Vitro-keramische kookplaat met 4 zones  

 

 

Geluidsinstallatie 

 

De zaal beschikt over een begrensde en ingebouwde geluidsinstallatie. Volgende 

aansluitingen zijn mogelijk en aanwezig: 

 

• XLR aansluiting micro 

• CD-speler 

• Radio 

• USB aansluiting 

• SD-kaart aansluiting 


