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 BEZETTINGSREGLEMENT VAN ZAAL 1180 
 Robert Scottstraat 14 - 1180 Ukkel 

           
A.- BEZETTINGSAANVRAAG 
 
Artikel 1.- 

 
Elke persoon of vereniging kan, na een aanvraag, al dan niet toestemming krijgen om zaal 
1180 te bezetten. Het directiecomité van vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd (UDJ) behoudt 
zich het recht voor de aanvraag te aanvaarden. De beslissing wordt genomen achter 
gesloten deuren en ze hoeft niet gemotiveerd te zijn. 

 
 
Artikel 2.- 

 
§1 - Alle bezettingsaanvragen moeten uiterlijk in de maand voorafgaand aan de bezetting via 
het online formulier worden ingediend. 
§2 - Het directiecomité en de politie behouden zich het recht voor maatregelen op te leggen 
om het goed verloop van de avond te verzekeren: ordedienst, verplicht sluitingsuur ... 
 
 

 
In geval van niet-naleven van deze voorwaarden zal een einde worden gesteld aan de bezetting 

zonder enige schadeloosstelling. 
 
 
 

Artikel 3.- 
 
§1 - Het in overweging nemen van een bezettingsaanvraag is pas effectief na:  

 De ontvangst van de aanvraag.  

 De toezending van een fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager. 

 De goedkeuring van de politie. 

 Na het terugsturen van het ondertekende contract voor goedkeuring door de 
huurder.   

 De betaling van de bezettingskosten en de huurwaarborg op de rekening van vzw 
Ukkelse Dienst voor de Jeugd met als mededeling: Bezettingskosten + huurwaarborg 
+ bezettingsdatum. 
 

§2- De reservering is effectief na ontvangst van de ondertekende documenten en de 
betalingen  
en dit uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de 
huuraanvraag. 
§3 - De waarborg wordt ten laatste drie weken na de bezetting terugbetaald.  
§4 - Het bedrag van de waarborg maakt geen integrerend deel uit van de bezettingskosten 
en is aldus niet onderworpen aan enige afwijking. 
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Artikel 4.-  
 

§1 - In geval van terugtrekking moet dit 30 dagen vóór de bezetting schriftelijk aan de 
Ukkelse Dienst voor de Jeugd worden meegedeeld. 
30% van de huurprijs wordt ingehouden. 
§2 - In geval van terugtrekking na deze 30 dagen wordt de totale huurprijs ingehouden. 

 
 
B.- BEZETTINGSKOSTEN 
 
Artikel 5.- 

 
Het is de verantwoordelijkheid van alle bezetters om in orde te zijn met de verschillende 
belastingen en heffingen in verband met het soort evenement dat wordt georganiseerd: 
aangifte van het evenement via "www.unisono.be" en afsluiten van een verzekeringspolis 
(ongeacht het soort evenement). 
 

Artikel 6.- 
 

§1 - De huurprijs varieert naargelang het sluitingsuur van de zaal. 
 

GROTE ZAAL EN BARGEDEELTE 

Sluitingsuur Huurprijs Huurwaarborg Opmerkingen 

18.00  € 175 € 300 Alleen van maandag tot 
donderdag  

19.00 € 350 € 350 / 

22.00 € 450 € 550 / 

00.00 € 500 € 550 / 

01.00 € 550 € 550 / 

02.00 € 600 € 550 Muziek stopt om 01.00 

03.00 € 650 € 550 Muziek stopt om 02.00 

 
§2 - De bar kan apart worden bezet. 

 

ENKEL BARGEDEELTE 

Van maandag tot 
donderdag 

€ 40 voor 2 uur + € 20 per extra begonnen uur 

Vrijdag € 80 voor 2 uur + € 40 per extra begonnen uur 

Weekend € 80 voor 2 uur + € 40 per extra begonnen uur 

Feestdagen € 80 voor 2 uur + € 40 per extra begonnen uur 

 
Gebruik van gordijnen = € 150 (zie art. 16) 
 
De afrekening van de uren gebeurt op basis van de sluiting van de deuren, nadat de zaal in 
orde is gebracht (zie art.15). 
 
Bovendien verleent het directiecomité van vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd (SUJ) gratis 
toegang wanneer het gemeentebestuur het evenement mede organiseert, of een korting tot 
60%. 
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Korting 
 30% voor Ukkelse verenigingen 
 50% voor scholen, tehuizen en jeugdbewegingen met een activiteit met winstoogmerk 
 56% voor scholen, tehuizen en jeugdbewegingen met een activiteit zonder 

winstoogmerk 
 
Kosteloosheid 
 Voor jeugdbewegingen (vergaderingen, activiteiten of problemen met lokalen) 
 Voor partners 
 Voor de gemeente 

 
C.- ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 

1. Openen en sluiten 
 

Artikel 7.- 
 
De sleutels moeten worden opgehaald en teruggebracht naar zaal 1180 op de door het 
bureau aangegeven data en tijden. De plaatsbeschrijving bij vertrek gebeurt door middel van 
een fotoreportage die de bezetter aan het einde van de bezetting maakt. Dit moet binnen de 
24 uur na de bezetting per e-mail worden opgestuurd naar het adres: 
salle1180@ukkel.brussels. Bij niet-naleving van dit punt wordt de waarborg ingehouden. 
 
Alle schade die na de bezetting wordt vastgesteld, zal in rekening worden gebracht. Daarom 
wordt aanbevolen elke anomalie vóór of bij het begin van de bezetting te melden. 
 
Alle schade/incidenten die zich tijdens uw bezetting voordoen moeten binnen 24 uur per e-
mail worden gemeld: salle1180@ukkel.brussels 
 
2. Verkoop van drank 

 
Artikel 8.- 
 

§1- De organisator is belastingplichtig inzake eventuele toe te passen accijnzen en hij zorgt 
ervoor op dit vlak in orde te zijn. 
§2- De verkoop en het nuttigen van alcohol van meer dan 22° is verboden. 
§3- De regelgeving inzake de wet op de beteugeling van de dronkenschap moet toegepast 
worden. 
 
 
3. Allerlei bepalingen 

 
Artikel 9.- 

 
Elke activiteit wordt georganiseerd onder de volkomen aansprakelijkheid van de 
organisator. De Ukkelse Dienst voor de Jeugd wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies van 
voorwerpen en voor ongelukken die zich tijdens de bezetting of door deze bezetting kunnen 
voordoen.  
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Artikel 10.- 
 
Gokactiviteiten zijn verboden. 

 
 
Artikel 11.- 
 

De parking voor de zaal is gereserveerd voor de organisatoren voor de gehele duur van de 
bezetting van de zaal. Het parkeren van voertuigen op het binnenterrein van het huizenblok 
is strikt verboden (privégebruik door Pétanque Uccle Centre). 

 
 
Artikel 12.- 

 

De organisatoren dienen het komen en gaan van deelnemers te controleren en moeten de 
wetgeving inzake het parkeren van voertuigen en het gebruik van geluidssignalen te doen 
naleven.  

 
Artikel 13.- 

 
§1- De grote zaal is ontworpen voor max. 300 personen (zonder meubilair), 170 personen 
voor een zittende voorstelling (+ centrale en zijgangen) en 160/180 personen aan tafels. 
 
§2- Het bargedeelte biedt plaats aan 25 personen. 
 
§3- Indien deze aantallen worden overschreden, kan de sluiting van de zaal worden geëist. 
(Aantal opgelegd volgens het DBDMH-rapport) 
 
§4-Mogelijke oproepen naar de politie in geval van onrust gebeuren onder de volkomen 
aansprakelijkheid van de organisator, eventueel door de afgevaardigde van het 
directiecomité in geval van nalatigheid van de organisatie en zal de facto leiden tot de 
sluiting van de zaal, zonder terugbetaling van de huurkosten. De bezetter moet zich houden 
aan de politievoorschriften. 
 
§5- Het gebruik van vuur of pyrotechnische effecten is niet toegestaan in het gebouw. 
 
§6- Om veiligheids- en verzekeringsredenen bent u verplicht het hangslot op de nooddeur 
van de grote zaal tijdens uw bezetting te openen en aan het einde van uw bezetting terug te 
plaatsen. (Code: 1170) 

 
Artikel 14.- 
 

Overeenkomstig de politievoorschriften inzake nachtlawaai wordt vanaf 22.00 uur buiten 
het gebouw geen lawaai getolereerd dat de openbare orde kan verstoren.   

   
Artikel 15.- 
 

De gebruiker moet zorgen voor de schoonmaak van: 
 

 Grote zaal: 
             Vegen en schoonmaken met water en zeep van de bezette ruimtes. 
             Tafels en stoelen moeten in stapels van 10 worden opgesteld. 

 
 Bar en keuken: 

              Vegen en schoonmaken met water en zeep van de vloer. 
              Oven, pannen, gootstenen en ander keukenmateriaal moeten met water en zeep worden 
schoongemaakt. 
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 Sanitair: 

              Vegen en schoonmaken met water en zeep van de vloeren van het sanitair. 
 

 Ingang en omgeving van het gebouw: 
              Vegen en schoonmaken met water en zeep van de ingang. 
 

De zaal moet proper en opgeruimd worden achtergelaten. 
De organisator is verplicht de lokalen vóór het einde van de huurperiode proper en 
opgeruimd achter te laten. 
 
 

 Afval: 
We herinneren de bezetters eraan dat het verplicht is afval te sorteren (sinds 1 januari 
2010). Containers worden ter beschikking gesteld en na elke bezetting gecontroleerd. 
Niet-naleving van de afvalscheidingsregels leidt tot een inhouding op de huurwaarborg 
van min. 50 euro.  
Bovendien wordt u verzocht bij het afsluiten van de zaal na te gaan dat er geen huishoudelijk 
afval, lege blikjes, sigarettenpeuken of ander afval rondslingert voor de zaal of in de 
onmiddellijke omgeving ervan. 
 

 Late sluiting (buiten de huurperiode)  
De waarborg zal worden ingehouden. 
 
Een inhouding op de vóór de bezetting betaalde waarborg zal forfaitair worden 
ingehouden bij niet-naleving van het reglement. 

 
 
Artikel 16.- 
 

Het podiumgordijn kan ter beschikking van de huurder worden gesteld indien dit op 
voorhand werd aangevraagd. Het doek mag in geen geval worden gebruikt zonder 
toestemming van de Ukkelse Dienst voor de Jeugd. Bij gebruik zonder voorafgaande 
toestemming wordt € 150 ingehouden op de huurwaarborg. 

 
 
Artikel 17.- 

 
De organisator zorgt ervoor dat de nooddeuren tijdens de bezetting niet door de gebruikers 
worden versperd zodat een snelle ontruiming mogelijk is in geval van brand. Bovendien 
mogen de nooddeuren alleen in noodgevallen worden geopend. 

 

 
Artikel 18.- 
 

Alle reclame moet op een correcte en volledige wijze de precieze naam van de organisatie 
vermelden.  
 
 

Artikel 19.- 
 
Dieren, zelfs onder begeleiding, worden niet toegelaten in de zaal.  
Enkel de volgende dieren zijn toegelaten:  
- honden die mindervaliden begeleiden;  
- honden van politie- en bewakingsdiensten, in uitvoering van hun opdracht.  
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Artikel 20.- 
 

Elk geval van niet nakomen van dit reglement leidt ambtshalve tot het verlies van de 
overgeschreven waarborg alsook het recht voor vzw Ukkelse Dienst voor de Jeugd om de 
opening van de zaal te verbieden of te beslissen voortijdig te sluiten, zonder terugbetaling 
van het huurbedrag. 

 
 

 Artikel 21.- 
 
De organisator moet minstens 18 jaar oud zijn. 

 
D.- D.- AFWIJKINGEN - GESCHILLEN 
 
 
Artikel 22.- 
 
Alleen het directiecomité is bevoegd om de nodige schikkingen te treffen in geval van geschillen of 
afwijkingen. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om zich uit te spreken over eventuele 
conflicten. Verschuldigde en niet-uitgevoerde betalingen zullen echter worden beheerd door een 
schuldvorderingsfirma, binnen de vijftien dagen volgend op de eerste herinneringsbrief. De kosten 
die deze firma in rekening brengt, vallen ten laste van de huurder. 
 
Door de ondertekening van de huurovereenkomst aanvaardt u tevens de voorwaarden van dit 
reglement. 

 
  


