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Terbeschikkingstelling zaal Tinnenpot 
 
 
TINNENPOT vzw stelt de zalen ter beschikking aan derden onder volgende voorwaarden: 
 
 
 
Algemene voorwaarden 
 
 

1. De zalen worden ter beschikking gesteld voor de organisatie van diverse culturele activiteiten 
(podiumkunsten, filmvoorstellingen, tentoonstellingen, voordrachten, cursussen, repetities, 
recepties…)   Fuiven zijn niet toegelaten 

 
2. De ruimtes kunnen gebruikt worden per dagdeel, één of meerdere dagen. 

De dagdelen zijn als volgt ingedeeld 
10 u – 14 u 
14 u – 18 u 
18 u – 23 u 

 
3. De overeenkomst geeft recht op 

Het gebruik van de ruimte 
Algemene verlichting, verwarming en onderhoud van de gebruikte zaal 
Het gebruik van de aanwezige apparatuur 
Het voorziene personeel 

 
 
 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 

 
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten in de gereserveerde zaal.  

Deze mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.  
Tinnenpot is een theatercomplex, gelegen in een woonbuurt, en in afspraak  
met de politie moeten de avondvoorstellingen ten laatste om 20 u. starten. 
Geluid is beperkt tot 75 DB, volgens meetapparatuur van de aanwezige technicus. 
Indien de activiteit hiermee in strijd is kan de overeenkomst ten allen tijde worden verbroken en 
dit zonder schadeloosstelling.  
De huurprijs blijft verschuldigd.  

 
2. De gebruiker erkent dat de hem in gebruik gegeven infrastructuur, evenals het materiaal dat 

ter beschikking wordt gesteld, in goede staat verkeert bij het betreden van de zaal.  
Elke opmerking moet kenbaar gemaakt worden aan de directie of zijn afgevaardigde op het 
ogenblik dat de gebruiker de zaal betreedt.  
Indien na het gebruik schade wordt vastgesteld zal de gebruiker op verzoek van de directie  
of zijn afgevaardigde aanwezig zijn om de omvang en aard van de schade te bepalen. 

 
3. Tinnenpot doet bij schade aan het gebouw en inboedel, afstand van haar verhaalrecht, 

behalve in geval van kwaadwilligheid, dat zij zou kunnen uitoefenen op de gebruikers, 
organisatoren, toeschouwers. De gebruiker dient zich dus niet te verzekeren voor brandschade 
en aanverwante gevaren wat betreft het gebouw en de inboedel. 

 
4. Tinnenpot kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook aan 

inboedel en materiaal in gebruik gegeven aan de gebruiker.  
Tinnenpot kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor diefstal.  
Het staat de gebruiker vrij zich voor deze risico’s te laten verzekeren. 
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5. De gebruiker is aansprakelijk voor alle andere schade dan vermeld in artikel  3 & 4 , 
veroorzaakt aan het gebouw, de inboedel ervan, het omliggend terrein veroorzaakt door 
hemzelf, toeschouwers, medewerkers die zich ter plaatse bevinden ter gelegenheid van de 
activiteit. 

 
6. De gebruiker is gehouden een polis burgerlijke aansprakelijkheid te bezitten. 

 
7. Bij tentoonstellingen is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor de tentoongestelde werken. 

Het staat hem vrij hiervoor een verzekering af te sluiten. 
 
 
Foyer 

 
 
1. De foyer wordt door Tinnenpot uitgebaat. 
 
2. De foyer is open vanaf twee uur voor elke voorstelling. 
 
3. Laatste bestelling ten laatste om 23u30 

 
4. Indien de gebruiker een receptie wenst aan te bieden aan zijn toeschouwers  

dient dit tijdig te worden aangevraagd aan de verantwoordelijke van Tinnenpot.  
In geen geval kunnen dranken van buitenaf worden aangeboden. 

 
 
Rookverbod 
 

 
In Tinnenpot geldt een algemeen rookverbod  
Aan de rokers wordt gevraagd om NIET op straat te roken maar in de voorziene rokersruimte  
In GEEN geval mogen DRANKEN meegenomen worden naar BUITEN  

 
 
Veiligheid 
 
 

1. De gebruiker dient erop te letten dat alle (nood)uitgangen worden vrijgehouden en dat de 
brandblusapparaten gemakkelijk bereikbaar zijn. De noodverlichting mag niet uitgeschakeld 
worden. 

 
2. In onze zalen is het niet toegestaan   

om te roken,  
drank en etenswaren mee te nemen,  
audio- en visuele opnamen te maken.  

Mobiele telefoons moeten tijdens de voorstelling worden uitgezet! 
 

3. Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf gemeld te worden. 
 

4. De directeur of zijn afgevaardigde kunnen, indien van oordeel dat de veiligheid onvoldoende 
gegarandeerd is een activiteit verbieden en/of stopzetten zonder dat de gebruiker hiervoor 
een schadevergoeding kan eisen. 
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Ontruiming van de ruimtes 
 
 

1. De gebruiker belooft de zaal te verlaten in dezelfde staat waarin zij die is betreden.  
Alle materiaal, eigendom van de gebruiker, dient onmiddellijk na de laatste voorstelling 
verwijderd zijn.  

 
2. Tinnenpot is niet verantwoordelijk voor achtergebleven materiaal. 

 
 
 
 
Diensten 
 
 

De gebruiker kan mits vergoeding de ticketverkoop voor een activiteit laten verzorgen door 
Tinnenpot.  

Personeel kassa  25 € 
Tickets     5 € / kassa 

 
 
 
Publiciteit 
 
 

1. Tinnenpot helpt zo veel als mogelijk bij de promotie m.b.t een activiteit. 
 

De gebruiker kan een 20-tal affiches en een aantal strooifolders bezorgen aan Tinnenpot.  
Deze worden met zorg opgehangen en bedeeld.  
Uitgebreider materiaal kan op de website van Tinnenpot worden geplaatst. 

 
2. Op de publicaties dient te worden vermeld: 

Datum, uur, reservatienummer 
Locatie : Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent 
Naam en adres van verantwoordelijke uitgever 

 
 
 
Slot 
 
 
Voor alle geschillen i.v.m. deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd. 
 
 
 
Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur van Tinnenpot vzw in zitting van     /     /2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Wylleman    Jo Decaluwe   Roger De Schoenmakere 
voorzitter    directeur-beheerder  penningmeester 


