
 

 
Voorwaarden gebruik O.C.(kantine) Bulskampstraat 35b 8630 Veurne 
 
Datum en aard activiteit:…………………………………… 
 
Uur van en tot :…………………………………………………  
 
Voorwaarden:  

1. Niet roken in de gebouwen. 
2. Toeschouwers of supporters mogen niet in de sportzaal, kunnen wel kijken vanuit de tribune op 1ste  
    verdiep of vanuit het oc (ontmoetingscentrum) of verbindingssas. 

 3. Enkel dranken uit de voorraad gebruiken. 
 4. Uit te voeren controlelijst indien niet ok wordt extra aangerekend … euro           ok    /niet ok 
 
                                    correct opvullen inbouwkoelkasten:             15 euro ok   /niet ok 
    buiten-binnendeur en verbindingssas sluiten : 15 euro  ok   /niet ok 
    lichten van complex uit:   15 euro  ok   /niet ok 
    totaal rookverbod o.c. en compleet complex: 50 euro  ok   /niet ok 
    afval:  gesorteerde afval wordt niet achtergelaten in het o.c. 
     de gebruiker zorgt zelf voor het verwijderen ervan. 
     Er wordt niks achter gelaten op het domein.             
                                            25 euro  ok   /niet ok 
    reinigen o.c. (tegen datum -uur: dagprijs extern bedrijf)             ok   /niet ok 
    reinigen terras:     15 euro  ok   /niet ok 
    reinigen kleedkamers indien van toepassing: 15 euro  ok   /niet ok 
    reinigen toiletten:     15 euro  ok   /niet ok 
    reinigen keukenapparatuur:   25 euro  ok   /niet ok 
                                               terugbrengen sleutel:                          30 euro            ok   /niet ok 
                 
 5. Er wordt een stock gemaakt van de drankvoorraad voor en na de activiteit. 
 6. De factuur inbegrepen stadsbijdrage wordt u per mail toegestuurd, graag stipte betaling. 

email-adres:  
 
naam en adres organisator: 

    
sleutel terug volgens afspraak 
 

7. Handdoeken, vuilniszakken, reinigingsmiddelen zelf te voorzien. 
 8. Gebeurlijke schade wordt gemeld worden aan de coördinator. 
 9. Privégebruik oc-Bulskamp stadsbijdrage 150 euro. 
            10 Stadsbijdrage voor verenigingen volgens stadsreglement. 
 11.Auto’s parkeren buiten het domein of in de Bulskampstraat, tenzij voor lossen en laden. 

12. Bij gebruik van het oc-Bulskamp: doet u ingeval van  muziekuitvoeringen, zelf het 
      nodige , om in regel te zijn met de geldende voorschriften van Sabam. 

 
Voor akkoord op datum van:……………………. 
 
 
De organisator:        voor  BR’92 vzw 

BulskampRekreatief’92vzw 
Maatschappelijke zetel: Bulskampstraat 37 B  8630 Veurne                                                                                         
BTW: BE 0449 503 641                                             
Bank:  BELFIUS 779-5947999-90                                                                                                                                     
IBAN: BE34 7795 9479 9990  BIC: GKCC BE BB 


