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      CONTRACT 

VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE 

INFRASTRUCTUUR VLAAMS TREFPUNT LAEKELINDE 

Tussen de ondergetekende  

A.  Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw vertegenwoordigd door de burgemeester 

en de algemeen directeur, enerzijds, 

EN   

B.  …………………………………………………………………………………………..(naam vereniging) 

vertegenwoordigd door  ……………………………………………………(naam verantwoordelijke) 

………………………………………………………………………………….……………………….…(adres) 

de gebruikers, anderzijds 

is het volgende overeengekomen : 

Artikel 1        

Deze overeenkomst is geldig voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur van het 

Vlaams Trefpunt Laekelinde: 

Zaal: …………………………………………………………………………………………………….….… 

Datum : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tijdstip: van ………………….…. tot      ………………………... 

Activiteit :  …………………………………………………………………………..………………………. 

Verwacht aantal bezoekers: ……………………………………………………………………………. 

Bedrag gebruiksprijs: ……………………………………………………………………………………… 

Bedrag waarborg: ………………………………………………………………………………………… 

 

Artikel 2 

De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van het gebruikersreglement van de 

gemeentelijke infrastructuur van het Vlaams Trefpunt Laekelinde en verbindt zich ertoe de 

bepalingen hiervan strikt na te leven. 

 

Artikel 3 

De gemeente verbindt zich ertoe de infrastructuur vermeld onder artikel 1 ter beschikking te 

stellen van de gebruiker. 
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Artikel 4 

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft het recht dit contract éénzijdig te 

verbreken bij niet naleving van de overeenkomst door de gebruiker. 

 

Artikel 5  

Het gebruiksprijs van de gemeentelijke infrastructuur en de waarborg dienen minimum 10 

dagen vooraf betaald te worden op de gemeenterekening. De vereniging ontvangt hiervoor 

een factuur van het gemeentebestuur. 

 

Artikel 6 

Indien de gebruiker de overeenkomst wenst te verbreken of te wijzigen, dient dit schriftelijk 

meegedeeld te worden aan het gemeentebestuur. Annulatie kan zonder schadevergoeding 

tot 3 maanden vooraf, nadien moet 50% van de gebruiksprijs worden betaald. Indien de 

annulatie gebeurt binnen de periode van 30 kalenderdagen voor de activiteit moet het 

volledige gebruik worden betaald.  

 

Artikel 7   

 Het gemeentebestuur betaalt jaarlijks de “Billijke Vergoeding” op jaarbasis voor het “niet 

regelmatig afspelen van mechanische muziek – C – met dans (bal, fuif)”.  De gebruiker staat 

zelf in voor de registratie van zijn activiteit bij SABAM. 

 

Opgemaakt in dubbel exemplaar te Sint-Pieters-Leeuw, 

 DE GEBRUIKER, DE GEMEENTE, 

 Namens de vereniging, Namens het gemeentebestuur van  

  Sint-Pieters-Leeuw 

De verantwoordelijke(n)  De algemeen directeur  De burgemeester 

 

 

 

     Walter Vastiau    Luc Deconinck 

 

 

Contracten na ondertekening terugsturen naar de Gemeentelijke Jeugddienst,  Lotstraat 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw 


