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CONTRACT
TUSSEN
…....................................................... (organisatie)
met
zetel
….......................................................….......................................................
(adres)
vertegenwoordigd door …....................................................... (naam)
hierna genoemd de huurder

te

EN
De vzw DIDO, met zetel te 3000 Leuven, ’s Meiersstraat 5, hierna genoemd de
verhuurder
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
Dit reglement bepaalt het gebruik van de vergaderzalen van LOKO.
Het gebruik van de vergaderzalen is gratis voor faculteitskringen en erkende vrije
verenigingen. De vergaderzalen kunnen telefonisch, via mail of op kantoor worden
gereserveerd. LOKO behoudt zich het recht om reservaties te weigeren. Gezien het
beperkte aantal lokalen kan LOKO niet garanderen dat er steeds een vergaderzaal vrij is.
1) Gebruik: De vergaderzalen mogen enkel worden gebruikt voor vergaderingen.
Voor andere activiteiten moet steeds de uitdrukkelijke toestemming van LOKO
gevraagd worden. Om 24u ten laatste moet iedereen het gebouw verlaten hebben.
De witte voordeur mag niet met een steen geblokkeerd worden, deze moet ten
allen tijde dicht zijn, zeker na 22u. In het weekend is de witte deur altijd op slot en
moet er binnengegaan worden met een code. Die code krijg je van de
Stafmedewerker Centraal. De code mag niet worden doorgegeven. Mensen worden
in dit geval binnengelaten door de deur van binnenuit te openen.
2) Opruimen: De huurders van de vergaderzalen verbinden zich ertoe om de door
hen gebruikte zaal proper achter te laten, in de staat zoals ze die voor het gebruik
aantroffen. Dat betekent dat alle afval in de daartoe bestemde vuilnisbak of
container wordt gegooid en dat eigen spullen worden meegenomen. Daarnaast
moet de huurder bij het verlaten van de zaal steeds alle ramen sluiten en de
verwarming uitzetten.
3) Verantwoordelijkheid: De huurders van de vergaderzalen zijn verantwoordelijk
voor de gebruikte infrastructuur. Eventuele schade die zij aanrichten, wordt aan
hen doorgerekend. Problemen worden gemeld aan de Stafmedewerker Centraal.

4) Overlast: De huurder doet er alles aan om de overlast te beperken, dit met het
oog op het waarborgen van het rustig verblijf van de buurtbewoners en de
studenten in de studentenkamers van het huis. De kotkeuken en -badkamer zijn
uiteraard niet toegankelijk voor gasten.
5) Blok: Tijdens de blokperiode en de examens worden de verhuringen tot een
absoluut minimum beperkt. Dan moet het extra rustig zijn en eindigen de
vergaderingen ten laatste om 22u.
6) Roken: Roken is ten allen tijde verboden in het hele gebouw, ook in de hal. In de
tuin staat een asbak. Daar moet het eveneens stil zijn na 22u.
Opgemaakt te Leuven op ...................... in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent
er één te hebben ontvangen.

Voor de huurder

Voor de verhuurder

