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Gebruikersreglement Herberg Macharius 
 
Met BvdA bedoelen we Buren van de Abdij vzw. 
 
Art.1: Toepassingsgebied 
Herberg Macharius, Coyendanspark 1, 9000 Gent met bijbehorende infrastructuur:  
een polyvalente ruimte op de eerste verdieping met toog, podium, tafels, stoelen, 
geluidsinstallatie en bijbehorend horecamateriaal, en het sanitair op het gelijkvloers 

 
Art. 2.: Gebruik van Herberg Macharius 
Herberg Macharius staat open voor allerlei activiteiten van buurtwerking en van sociale, maatschappelijke en 
culturele aard zoals vergaderingen, lezingen, opvoeringen, diverse sessies en ateliers… 
Privé- of familiefeesten, religieuze plechtigheden, commerciële activiteiten en partijpolitieke activiteiten zijn niet 
toegelaten noch activiteiten die in één of andere vorm in strijd kunnen zijn met de democratische basisprincipes 
van onze samenleving of die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden of de objectieven van BvdA zoals 
voorzien in de statuten. Alle andere activiteiten die hier niet vermeld zijn, zijn voorafgaandelijk onderworpen aan 
de toestemming van het dagelijks bestuur van BvdA. 
 
Art. 3: Reservatie 
De aanvraag voor de reservatie moet gebeuren via mail: info@burenvandeabdij.be. In de aanvraag dient 
uitdrukkelijk vermeld te worden voor welk doel Herberg Macharius wordt gereserveerd en het aantal verwachte 
deelnemers.Telefonische reservaties of mondelinge afspraken zijn niet bindend. De reservatie is pas definitief na 
bevestiging door BvdA via mail. 
 
Art. 4: Gebruiksvergoeding 
Alle tarieven vermeld in dit reglement worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Herberg Macharius kan gebruikt 
worden per dagdeel, per dag of voor een vergadering. Voor het gebruik kan een waarborg van 150 € gevraagd 
worden. De gebruiksvergoeding is verschillend voor activiteiten georganiseerd door groepen die verbonden zijn 
met BvdA, buurtgerichte en sociale/culturele en maatschappelijke activiteiten en andere. Binnen deze 
gebruiksvergoeding is het volgende opgenomen:  

• gebruik ingerichte polyvalente zaal 
• gebruik netwerk (WIFI) 
• gebruik van sanitaire voorzieningen 

 

 buurtgericht/verbonden met BvdA 
sociaal/cultureel/maatschappelijk andere 

vergadering 20 € 40 € 

dagdeel 40 € 80 € 

dag 75 € 150 € 

    
Herberg Macharius kan in gebruik genomen worden tussen 9u00 en 24u00. 
Een dagdeel omvat 4 uur en een dag 8 uur. 
 
Art. 5: Toegang 
De op- en afbouwtijden worden in onderlinge afspraak vastgelegd. Speciale situaties worden individueel 
afgehandeld. De sleutel kan afgehaald worden door de gebruiker of zijn vertegenwoordiger op afspraak, ten 
vroegste 1 dag voor de activiteit, tenzij anders afgesproken. Deze sleutel geeft toegang tot Herberg Macharius. 
De gebruiker of zijn vertegenwoordiger tekenen zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen van de sleutel. Bij 
verlies of het niet tijdig terugbrengen van de sleutel (ten laatste de eerste werkdag volgend op de activiteit) 
worden de kosten voor het aanmaken van een nieuwe sleutel, zijnde 100 €, in rekening gebracht.  
 
Art 6: Annulatie 
Elke annulatie moet steeds gemeld worden tenminste 1 week op voorhand aan info@burenvandeabdij.be.  
 
Art. 7: Betaling 
Alle betalingen gebeuren via rekeningnummer BE06 8900 1474 3122 op naam van Buren van de Abdij. 
 
Art.8:  Wettelijke voorschriften 
De gebruiker is ertoe gehouden zich te voegen naar de voorschriften inzake auteursrechten en mogelijke andere 
reglementeringen (Sabam, billijke vergoeding, e.d.). 
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Art. 9: Gebruik beamer en microfoon.  
Voor het gebruik van deze technische voorzieningen vragen we 35 euro. 
 
Art 10: Drank 

• In geval dat enkel koffie, thee en water wordt genuttigd maken we hiervoor een forfaitaire afspraak bij 
ondertekening van het contract gebaseerd op het aantal deelnemers. We vragen hiervoor 1,5 euro per 
persoon. 

• Andere dranken kunnen slechts genuttigd worden wanneer iemand van Herberg Macharius aanwezig is 
in de bar. Hiervoor vragen we een kostenvergoeding van 35 euro voor een dagdeel. De prijs van de 
dranken zijn geafficheerd in Herberg Macharius. De verbruikte dranken en de kostenvergoeding zullen 
gefactureerd worden, samen met de factuur van ingebruikname Herberg Macharius. 

Art.11: Ingebruikname 
De voorbereidende werken van een activiteit beginnen ten vroegste de dag zelf tenzij anders werd afgesproken 
met het dagelijks bestuur van BvdA. De gebruiker zal zich als een goede huisvader gedragen. Hij treft alle nodige 
voorzorgen ter voorkoming van schade, brand, geluids-of iedere ander vorm van overlast die niet behoort bij het 
normaal afgesproken gebruik van Herberg Macharius. Het is verboden zaken op te hangen of te kleven aan de 
muren en/of deuren, evenmin mogen er nagels of duimspijkers gebruikt worden. De gebruiker zal de rust van de 
omgeving respecteren en geen storend nachtlawaai maken. 
 
Art.12: Oneigenlijk gebruik 
De gebruiker mag Herberg Macharius niet onderverhuren of laten gebruiken door derden. Herberg Macharius 
mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan opgegeven op de aanvraag.  
 
Art. 13: Ontruiming 
De gebruiker zorgt ervoor dat Herberg Macharius onmiddellijk na gebruik in de oorspronkelijke toestand herschikt 
en netjes achtergelaten wordt. Rommel en afval wordt opgeruimd en meegenomen; voorwerpen die niet behoren 
tot de uitrusting van Herberg Macharius moeten verwijderd worden. De gebruiker zorgt ervoor dat onmiddellijk na 
de activiteit alle eigen materiaal uit het gebouw verwijderd is. Alle meubelen en voorwerpen moeten terug 
geplaatst worden op de originele plaats. Gebruikt keukenmateriaal moet gereinigd en teruggeplaatst worden.  
Is Herberg Macharius niet proper achtergelaten of is het materiaal niet teruggeplaatst zoals afgesproken dan 
zullen we een vergoeding vragen van 50 euro. 
 
Art.14: Schade 
Indien de gebruiker schade vaststelt voor de ingebruikname van Herberg Macharius, dient hij dit onmiddellijk te 
melden aan de verantwoordelijke van de BvdA. De gebruiker dient alle beschadigingen die tijdens het gebruik 
ontstaan zijn door toedoen van hemzelf of derden tijdens de organisatie, onmiddellijk te melden aan de BvdA. De 
gebruiker of derden die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging, zullen de kosten hiervan vergoeden. De 
gebruiker is verantwoordelijk voor het door hem gebruikte materiaal en materieel. BvdA kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor verlies/diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen en/of materialen van de 
gebruiker en/of deelnemers. 
 
Art.15: Veiligheid. 
Herberg Macharius is rookvrij. Het is verboden te roken binnen het gebouw. Het gebruik van kaarsen en alle 
elementen die brand kunnen veroorzaken zijn niet toegelaten. Tevens moeten alle lichte materialen, bestemd 
voor versiering of verfraaiing op voldoende afstand van elke warmtebron aangebracht worden.  
De gebruiker waakt over het niet-overschrijden van het maximum aantal toegelaten deelnemers. 
De (nood)uitgangen moeten vrij blijven en de voorzieningen in verband met de brandveiligheid moeten te allen 
tijde bereikbaar blijven. 
 
Art. 16: Betwisting 
Bij betwisting tussen gebruiker en BvdA zal gepoogd worden in eerste instantie dit minnelijk te regelen. Indien dit 
niet lukt zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. 
  


