WELKOM IN GC DE BOSUIL!
DANK OM VOLGENDE REGELS TE RESPECTEREN:
LAAT JE LOKAAL PROPER ACHTER!
- de lokalen dienen, na gebruik, in hun oorspronkelijke staat te worden terug geplaatst
- de lokalen worden door het centrum schoon gemaakt, maar bij het uitzonderlijk vuil achter laten, worden de
extra uren schoonmaak aangerekend
SORTEREN/RECYCLEREN!
- de aanwezige vuilnisbakken mag je gratis GESORTEERD vullen
- extra restafval moet in zakken van Overijse (zelf mee te brengen of aan te kopen via de cafetaria)
- volle zakken (roos, blauw, rest) moeten in het afvalkot (aan de achterkant van het centrum – uitgang jeugdlokaal 1)
- papier samen binden of in kartonnen dozen steken en in het afvalkot zetten

GELIEVE BIJ HET VERLATEN VAN HET LOKAAL:
- lichten uit te doen
- ramen en deuren te sluiten
- de cafetaria of conciërge (0474 41 49 19) te verwittigen

VRAAG TIJDIG TECHNISCH MATERIAAL EN KEUKENMATERIAAL AAN!
Via onze aanvraagformulieren, te verkrijgen op het onthaal.
Voor grotere producties neem je best contact op met onze technici.

RESPECTEER DE SLUITINGSUREN!
- maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-zondag: 23.00 u
- vrijdag en zaterdag: 02.00 u
Op sluitingsuur moet lokalen volledig opgeruimd zijn!

CONCESSIE OP DRANKEN:
- drank moet ALTIJD worden afgenomen via Cafetaria ‘de Bosuil’
02 657 42 03 of jacques.gobert@telenet.be

RESPECTEER DE GELUIDSNORMEN!
- maximum 95 dB(A)
- activiteiten van + 100 dB(A)/uur of + 100 dB(A) na 24.00 u: aanvragen bij het gemeentebestuur Overijse
- bied steeds OORDOPPEN aan
MAX. 95 dB(A)

ANNULEER TIJDIG!
- bij annulatie minimum 15 dagen voor de activiteit: kosten 50% van de huurprijs (met een minimum van 7 euro)
- bij annulatie 15 dagen voor de activiteit: kosten 100 % van de huurprijs (met een minimum van 14 euro)
- deze bedragen gelden ook voor huurders die gratis een lokaal krijgen, dankzij de overeenkomst met
het gemeentebestuur Overijse

VRAAG SABAM AAN:
- indien er stukken (muziek, theater, film, …) worden gebruikt van andere auteurs, dien je
auteursrechten aan te vragen via www.sabam.be
- Billijke vergoeding zit mee in de huurprijs (behalve voor dansfeesten met drankverkoop)

GEEN KAARSEN OF VUURWERK!
- bij gebruik van vuur-, rook– of ontploffingsmechanismen en andere ontvlambare
materialen, dient de centrumverantwoordelijke schriftelijk toelating te geven

VERBODEN TE ROKEN!
- het is strikt verboden te roken in het centrum
- er staan asbakken aan de ingang van het centrum
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