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Regelement voor fuiven, dansfeesten en commerciële activiteiten
•

Bij reclamedrukwerk moet het correcte adres vermeld worden: JOC Gentbrugge,
Claragoed 1, 9050 Gentbrugge. Wie een logo wenst te gebruiken, kan dit op
aanvraag verkrijgen.

•

De huurder stelt een zaalwachter aan.
Deze zaalwachter zal de deuren openen en sluiten, gedurende de hele activiteit
aanwezig zijn en controle uitoefenen op het naleven van de gebruikers- en
fuifregelementen.

•

Ook zal er binnen de organisatie moeten afgesproken worden wie het toezicht
buiten op zich neemt. Wij hebben met de buren een duidelijke afspraak gemaakt die
impliceert dat wij zelf onze verantwoordelijkheid opnemen om de overlast buiten op
straat, op het plein en op de parking tot een minimum te beperken.
Geluidsbeperkingen vanaf 22u:
▪
▪
▪

Het moet buiten rondom het gebouw stil zijn.
Zie “Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid” van stad Gent.
Het geluidsniveau mag de maximale normen zoals beschreven in de wet niet
overschrijden (> 95 dB(A) LAeq,15min)

•

Er mogen bij het schenken van dranken geen wegwerpbekers gebruikt worden. In
plaats daarvan moeten herbruikbare bekers gebruikt worden.

•

Het aanbieden van gratis kraantjeswater is verplicht op alle evenementen.

•

In de monopoly zijn er speciale houten latten waaraan spots, doeken, … kunnen
worden bevestigd. Het is strikt verboden om zonder toelating van het JOC
Gentbrugge iets op te hangen aan andere elementen (zoals kabelgoten, gas- en
waterleiding,…)

•

Op de podiumelementen mag niet gedanst worden.

•

Na elke fuif zal er heel degelijk worden opgeruimd (zoals altijd). Na elke
commerciële activiteit moet er ook geschuurd worden (met product), moeten alle
‘hangsels’ aan muren en plafond verwijderd zijn, en moeten de muren, deuren,
ramen, … die vuil zijn worden afgewassen.
▪ Ook het plein valt onder onze verantwoordelijkheid: controleer zeker op
zwerfvuil, lege flesjes, … Hier spelen alle dagen kinderen!
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