
 

Intern reglement geldig vanaf 1 januari 2020 

INTERN REGLEMENT 
1. BESTEMMING 

➢ In het wijkhuis ‘De Zilverlink’ staat ontmoeting centraal. Het wijkhuis zal dienst doen 
als activiteitencentrum voor verenigingen en particulieren en voor informatie en 
communicatie naar bewoners toe.  

➢ In de inkomsthal van ‘De Zilverlink’ is er daartoe een centraal informatiepunt 
voorzien om folders en affiches te plaatsen. Deze publiciteitspanelen, folders en 
affiches mogen enkel mits toelating van het college van burgemeester en schepenen 
worden aangebracht. De Zilverlink vzw is verantwoordelijk en ziet toe op 
reglementair gebruik van dit communicatiekanaal en de orde en netheid ervan.  

2. MILIEU 

➢ Alle vuilnis (vuilniszakken, lege flessen, kartons etc…) dient ten allen tijde door de 
huurder te worden meegenomen. 

➢ De huurder verbindt zich ertoe om de rust van de omwonenden te respecteren en 
geen overmatige hinder te veroorzaken. 

 

3. DRANKVERBRUIK 
➢ Frisdranken, bieren en koffie zijn verplicht af te nemen van de vzw. De tarieven van 

deze dranken vindt u op de prijzenlijst  in bijlage. Er wordt een boete van 100 euro 
gerekend voor inbreuken hierop.  

➢ De huurder is vrij om wijn en aperitief  af te nemen bij een leverancier naar keuze.De 
reden hiervoor is dat de vzw onvoldoende of geen glazen bezit voor wijn of aperitief. 

➢ Er is altijd een kleine voorraad witte- en rode wijn voorhanden.  
➢ Gebruik van koffieapparaat met bijhorende thermossen, bier- en frisdrankglazen, 

tassen en ondertassen zijn inbegrepen in de huurprijs van de zaal. 
➢ Alle leeggoed dient zorgvuldig gesorteerd te worden. 

Indien de kleine en de grote zaal afzonderlijk worden verhuurd, dan vragen wij 
aan de huurders van beide zalen om hun leeggoed in de respectieve zalen te 
houden. 

4. MATERIAAL 
➢ Het is verboden nagels, schroeven of punaises e.d. te bevestigen in de muren of de 

plafonds van het gebouw. Versieringen dienen te worden aangebracht in de daartoe 
voorziene ophanglijsten. De hangertjes daarvoor kunnen aan de vzw gevraagd 
worden. 

➢ Het is verboden lichtkappen weg te nemen of andere lichten te plaatsen. 
➢ Het gebruik van plakband aan de muren is niet toegelaten. 

 

5. AFSLUITEN 

➢ Overal de lichten uitdoen. Controleer goed de dimmers, vooral in de grote zaal !! 

➢ Deuren afsluiten en de sleutel afgeven op de afgesproken plaats (zie 
huurovereenkomst).  

 
6.KUISEN 

➢ Zelf kuisen : alle gerief bevindt zich in de bergruimte. Zie ook FAQ op de website. 
➢ Laten kuisen door de vzw : zie punt 7 van de huurovereenkomst 
     De vzw zal de zalen vegen en dweilen ; de vzw zal ook de inkom en de toiletten vegen     
en dweilen ; afwas glazen, bestek .. + terugplaatsen tafels en stoelen gebeuren door de 
huurder. 
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Dranksoort 
Prijzen 

incl BTW en alle 
taksen 

Jupiler 1/4 € 0,89 

Rodenbach 1/4 € 1,25 

Palm 1/3 € 1,25 

Hoegaarden 1/4 € 1,25 

Kriek Max 1/4 € 1,50 

Leffe blond 1/3 € 1,70 

Leffe bruin 1/3 € 1,70 

Carlsberg 1/4 € 1,50 

Omer 1/3 € 2,00 

Duvel 1/3 € 2,00 

Westmalle Tripel 1/3 € 2,00 

Bernardus Prior 8° 1/3 € 2,00 

Coca Cola groot € 3,50 

Coca Cola klein € 0,89 

Coca Cola  Light groot € 3,50 

Coca Cola Light klein € 0,89 

Coca Cola Zero groot € 3,50 

Coca Cola Zero klein € 0,89 

Fanta groot € 3,50 

Fanta klein € 0,89 

Chaudf bruis groot € 1,50 

Chaudf bruis klein € 0,60 

Chaudf natuur groot  € 1,50 

Chaudf natuur klein € 0,60 

Schweppes 1/5 € 1,30 

Fruitsap 1/1 € 2,50 

Ice Tea 1/4 € 1,00 

Wijn rood € 7,00 

Wijn wit € 6,00 

Koffiepad voor 2 l  
€ 3,50 

(incl suiker en melk) 

 


