
HUISHOUDELIJKE REGLEMENT OC COBERGHER 
 
De aanvraag kan gebeuren voor O.C.(kantine)/vergaderzalen Cobergher Sportpark 
voor datum, volgens stadsreglement. 
Aan www.br92.be   verantwoordelijke Cobergher Sportpark, ter goedkeuring door  
Stadsdiensten en BR’92. 
De stadsbijdrage/energie wordt berekend door de stadsdiensten volgens  
uittrekstel notulen zitting gemeenteraad 26 april 2010(basis gebruik). 
Er zal extra aangerekend worden voor keukenblok en extra elektr. toestellen. 
De aanvraag wordt voorgelegd aan BR’92 ter goedkeuring laatste woensdag van de maand. 
Bij goedkeuring van de raad van bestuur BR’92 vzw wordt er een aanvraag gedaan  aan de stadsdiensten voor 
goedkeuring aanvraag. 
Optie op de www.BR92.be kalender wordt aangeduid. 
  
Stock wordt opgemaakt. 
Verplichte afname dranken O.C.-Bulskamp zelfs de koffie waarvan een automaat (met teller) voorzien is. 
Wij beschikken over een verplichte brouwer. 
Voor eventuele andere dranken melden op info@br92.be , onze huiswijn choix de rimay kan besteld worden 
zowel wit of rood, cava Mas d’ancosa enz. 
Basis stock steeds voorradig. 
Gelieve tijdig extra bestellingen en of extra glazen door te geven. Bestek/borden voor 80personen zijn 
beschikbaar. info@br92.be. 
 
Indien in combinatie met traiteur met zijn eigen matriaal kunnen wij ons bestek en borden niet vrijgeven, door 
verwarring of verlies. 
Bij verlies bestek/borden zal per stuk een extra van 2 euro aangerekend worden. 
Drank voorraad steeds  correct aanvullen in de koelkasten, zoals gemerkt op de binnenzijde van de deuren. 
Leeggoed sorteren,plaatsen in de stock ruimte volgens aan geduide plaats. 
Wc's proper houden en gangen en sassen/terrassen buiten enz. 
Gesorteerde afval wordt niet achtergelaten in het O.C.-Bulskamp, de gebruiker zorgt zelf voor het verwijderen 
ervan, er wordt niks achter gelaten op het domein Cobergher Sportpark aub. 
 
Bij niet respecteren reglement of afspraken kan een extra gevraagd worden zie gebruik voorwaarden O.C. 
 
Gelieve tijdens de winter periode extra aandacht te hebben, voor het goed afsluiten van het complex met respect 
voor het energie verbruik en het milieu. 
 
Gelieve u te melden in het logboek/dag kalender info@BR92.be voor het vertrek, indien nodig  opmerkingen of 
advies te noteren. 
  
Alles wordt identiek terug geplaatst gekuist met water en zeep enz. 
Gelieve kuisgerief mee  te brengen.(standaard kuisgerief aanwezig) 
 
HET REINIGEN NA GEBRUIK WORDT DE AVOND ZELF GEDAAN OF INDIEN ANDERS 
AFGESPROKEN 
Tijdstip sleutel en laatste afspraken worden meegedeeld op latere datum via mail. 
 
DE TOEGANGSWEG AUTOVRIJ HOUDEN VOOR HULPDIENSTEN EN DOORGANG LEVERANCIERS 
EN MEDEWERKERS WOON EN VERZORGINGSCENTRUM ST.ANNA 
 
Op het complex worden geen auto's geplaatst enkel voor laden en lossen. 
De wagens parkeren reglementair in de Bulskampstraat. 
Na 22u stilte respecteren voor omliggende bewoners en omgeving van het dorp. 
De rekening en stadsbijdrage wordt door BR'92 vzw aangerekend, 
per mail op gestuurd betaalbaar binnen 14-dagen. 
 
Br’92 vzw 
  
 



  
  
 
 


