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1. Addendum bij het huurreglement/verhuurcontract van vzw ‘de Rand’
Sinds 1 januari 2013 is de zogenaamde wet Schauvlieghe van kracht met betrekking tot de toegelaten
productie van geluidsniveaus. Voor de organisator van een evenement in de zalen van de
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ komt de wetgeving neer op de volgende verplichtingen :
-

-

-

-

-

het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek +
andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van een representatieve meetplaats. Er
mag maximaal 95 dB(A)_ LAeq,15min (gemeten over een kwartier) geproduceerd worden, met
pieken tot 102 dB(A)
Er mag maximaal 100 dB(A) LAeq,60 min (gemeten over een uur) geproduceerd worden bij
activiteiten die niet langer dan drie uur duren en plaatsvinden tussen 12.00 en 24.00 uur mits
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Er mag maximaal 100 dB(A) LAeq,60 min (gemeten over een uur) geproduceerd worden bij
"bijzondere gelegenheden die langer dan drie uur duren en plaatsvinden na 24.00 uur" als het
college van burgemeester en schepenen dit uitzonderlijk toestaat . Deze uitzondering kan
maximaal 12 x per jaar en 2 x per maand toegestaan worden. De aanvraag dient te gebeuren
door de organisator van het evenement…
Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de
verantwoordelijke voor het geluidsniveau en binnen de perimeter van onze schouwspelzalen
raadpleegbaar op 192.168.10.2 (10EaZy)
het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is
toegelaten, maar niet verplicht;
Er moeten gratis oordopjes voor het publiek ter beschikking gesteld worden ;

Vzw ‘de Rand’ biedt aan de organisator(en) een totaal pakket aan om te voldoen aan deze verplichtingen. Ze
zorgt met andere woorden voor de nodige apparatuur om de verplichte metingen uit te voeren en zorgt voor
een systeem van gratis ter beschikking stelling van oordopjes.
De huurder verklaart door het ondertekenen van het huurcontract kennis te hebben van de desbetreffende
wetgeving (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek)) en alles in het
werk te stellen om die te respecteren.
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