
 

 
 

AANVRAAGFORMULIER HUUR INFRASTRUCTUUR EN  
GEDETAILLEERDE ACTIVITEITENFICHE 

 
CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen, tel. 089 76 97 97 

e-mail: info@ccmaasmechelen.be – www.ccmaasmechelen.be  
 

 

Wij vragen u aan de hand van dit formulier alle nuttige inlichtingen te verstrekken en ook uw wensen in verband 
met accommodatie, apparatuur, technische uitrusting … mee te delen.  
 
Datum van deze aanvraag (NIET de datum van uw activiteit):   …………………………………… nummer: …………….… 
 
VERANTWOORDELIJKE HUURDER: 

Naam en voornaam:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Straat + huisnummer:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………….…. 

Postcode + gemeente + land:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….…. 

Tel./gsm: ………………………………………………………………………...    Eventueel op werk: ………………………………………………………………………..…… 

E-mail: …………………………………………………….. Rijksregisternummer: ………………………………………………… 

 

IK HANDEL NAMENS: Volledige benaming van de vereniging, club, bond, school, individuele persoon, organisatie  

…………………………………………………………………………………………………………………… Ondernemingsnummer: ……………………………………………………………… 

 
Voor Maasmechelse verenigingen: onze vereniging is aangesloten bij:  

O  Cultuurraad O  Sportraad O  Jeugdraad  O  Seniorenraad O  Andere gemeentelijke overkoepeling 
 
DATUM ACTIVITEIT:  ……………………………........................................   beginuur  ………………………….…  einduur …………………………….. 

DATUM OPBOUW: ……………………………........................................   beginuur  ………………………….…  einduur …………………………….. 

DATUM REPETITIE: ……………………………........................................   beginuur  ………………………….…  einduur  ……………………………. 

DATUM AFBRAAK : ……………………………........................................   einduur  ……………………………. 

 
Korte beschrijving van de activiteit: ……………………………………………………………………………………………………….………. 

Titel + uitvoerder: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Is het een regelmatig terugkerende activiteit? (vanaf 2 opeenvolgende of gespreide activiteiten) 
O ja   
O neen 
 
Wordt er een bijdrage gevraagd?  
Bijdragen zijn:  inkomgelden, inschrijvingsgelden en/of deelnamekosten aan (vormings) activiteiten. 
O ja   
O neen 
 
Wordt er drank verkocht?  
O ja   
O neen 
 
Is het een activiteit met een commercieel karakter? (rechtstreekse of onrechtstreekse verkooppromotie) 
O ja   
O neen 
 
Verwacht aantal bezoekers 

…………………………………………………………………… 

mailto:info@ccmaasmechelen.be
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GEDETAILLEERDE ACTIVITEITENFICHE  

U WENST AAN TE VRAGEN: 
  

O  SCHOUWBURG (571 pers.)  

 O Kleedkamers: aantal op dag van activiteit: ……………  O  Kleedkamers (7): aantal bij opbouw: ……………  
 O  Artiestenfoyer bij activiteit         O  Artiestenfoyer bij opbouw/repetitie     
 
 O Spot (180)              O Grote lichttafel 

 O Spot - led licht (10)            O Micro (18) 

 O Volgspot  (1)              O Draadloze micro (6) 

 O Sunstrip (4)              O Beamer  

 O Stroboscoop (1)            O Cd-speler 

 O Blacklight (2)             O Blue-ray speler 

 O Kleine geluidstafel            O Dvd-speler 

 O Kleine lichttafel             O Rookmachine 

 O Grote geluidstafel            O Podiumelementen 1 x 2m (49): aantal: …………… 
 
Materiaal af te spreken met theatertechnieker ten laatste 10 dagen vóór aanvang van activiteit. 

  
O POLYVALENTE ZAAL (1000 pers.)   

 O  Tafels (100): aantal: ……………        O Stoelen (400): aantal: ……………  

 O  Podiumelementen 1 x 2m (49): aantal:  ……………   O Micro (3): aantal: …………… 

 O  Geluidsinstallatie           O  Beamer 

 O  Draadloze micro (2): aantal: ……………      O  Scherm (2 x 2m)  

 O  Boomblaster (draagbare stereo)      O  TV + dvd-speler   

 O  Koffieapparaten (3): aantal: ……………      O Tassen + ondertassen (100): aantal: ……………   

Diversen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...……………………………..… 

  
O  CAFETARIA  (inbegrepen in de huur: foyer + tribune) 

 O  Tafels (11):  aantal: ……………        O  Staantafels (18):  aantal: ……………   

 O  Stoelen (56): aantal: ……………        O Rollende koelkast (4)  aantal: …………… 

 O  Koffieapparaten (3): aantal: ……………      O Tassen + ondertassen (100): aantal: …………… 

Diversen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..… 

 
 
O  O Rollende koelkast (4)  aantal: ……………  ROLLEND BUFFET                

  
O      O Langs cafetaria (foyer)    O  Langs expobox   DEEL VERDIEP  

  
O  O  Langs cafetaria (foyer) O Aan de schouwburg O Gebruik vestiairenummers VESTIAIRE         

  
O  KEUKEN                  

  
O  Tafels (40): aantal: ……………     Stoelen (130): aantal: …………… ZAAL 1 (100 pers.)       

Diversen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….....… 

 



 
O  O Geluidsinstallatie O Micro O Boomblaster (draagbare stereo)ZAAL 2 (danszaal)        

  

  
O  O Boomblaster (draagbare stereo) DANSSTUDIO              

  
O   Tafels (12): aantal: ……………     Stoelen (40): aantal: ……………  ZAAL 3 (40 pers.)  

Diversen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………….… 

  
O  Tafels (12): aantal: ……………     Stoelen (40): aantal: ……………  ZAAL 4  (30 pers.)       

Diversen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

  
O    Tafels (8): aantal: ……………     Stoelen (16): aantal: ……………   ZAAL 10 (15 pers.)  

Diversen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 

  
O  GALERIE OOST (wordt enkel verhuurd voor tentoonstellingen)   

 Opbouw:  datum/data:   van:…………………………….  tot:.................................   beginuur  …………  einduur ……………. 

 Datum/data tentoonstelling:  van:  ……………..…………  tot:.................................        

 Afbraak: datum :     van:…………………………….  tot:.................................   beginuur  …………  einduur ……………. 

 Diversen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…..… 

 
 
 
REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN (VANAF 2 KEER) 

 
STARTDATUM:  ……………………………………………..  EINDDATUM:  …………………………………………………. 

DATA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….……… 

 

maandag:   beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: ……………………  

dinsdag:    beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: ……………………  

woensdag:   beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: ……………………  

donderdag  beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: ……………………  

vrijdag   beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: ……………………  

zaterdag   beginuur  opbouw:  …………………… beginuur  activiteit: …………………… einduur activiteit: …………………… 

     

 
 
 
 



 
 
  
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE HUURDER 
 
Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften bedraagt het maximum toegelaten aantal personen:  in de polyvalente 
zaal 1000, in de schouwburg 571. Er mogen per activiteit maximaal 1000 personen in het gehele gebouw aanwezig 
zijn. Deze aantallen mogen nooit overschreden worden.  
 
Elke huurder is als organisator zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering inzake 
verzekeringen en vergunningen. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder. 
 
De huurder dient CC Maasmechelen tijdig en schriftelijk of via e-mail in kennis te stellen van de annulering van 
gehuurde ruimten. Tijdig wil zeggen: 
 voor alle ruimtes uitgezonderd de vergaderzalen:  1 maand voor activiteit. 
 voor vergaderzalen:  7 kalenderdagen vóór de activiteit. 

Bij annulering worden altijd annuleringskosten aangerekend: 
 20% van de huurprijs infrastructuur bij tijdig verwittigen;  
 50% van de huurprijs infrastructuur bij laattijdig verwittigen;  
 100% indien u niet verwittigt. 

Voor het gebruik van de schouwburg en de polyvalente zaal wordt een waarborg van 500 euro aangerekend.  
De waarborg voor het gebruik van de keuken vanaf 2 terugkerende activiteiten bedraagt 50 euro. Voor het 
gebruik van de vestiairenummers wordt een waarborg van 25 euro aangerekend. De waarborg wordt betaald  
via overschrijving. 
De betaalde waarborg wordt u ten laatste 21 kalenderdagen na de manifestatie terug gestort via overschrijving 
op voorwaarde dat de zaal werd teruggegeven in de staat waarin ze zich voor de manifestatie bevond.  
In geval van regelmatig terugkerende activiteiten van vaste gebruikers wordt de waarborg terugbetaald na afloop 
van de activiteitenreeks. 
 
De eindafrekening dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij achterstallige betaling kan verdere 
verhuur van infrastructuur door CC Maasmechelen geweigerd worden.  

 
De verhuring is definitief na betaling van het voorschot en de eventuele waarborgen. 
 
Uiterlijk vijf weken vóór uw activiteit dient CC Maasmechelen in het bezit te zijn van uw definitieve wensen via de 
gedetailleerde activiteitenfiche en voor de verhuring van de schouwburg en de polyvalente zaal.  
CC Maasmechelen maakt 2 maanden voor aanvang van de activiteit van de huurder van de schouwburg of de 
polyvalente zaal de ingevulde gedetailleerde activiteitenfiche opnieuw over aan de huurder ter eventuele verdere 
vollediging. De huurder bezorgt deze definitieve activiteitenfiche terug aan het secretariaat en dit uiterlijk vijf 
weken vóór uw activiteit. 
 
 
 
      De verantwoordelijke (zelfde als 1ste bladzijde) 
       
      heeft gedetailleerd kennis genomen van het  
      huishoudelijk reglement en de geldende tarieven 
 

Handtekening 
 
 
 
 
 

 
Gelieve gedetailleerde kennis te nemen van het huishoudelijk reglement van CC Maasmechelen voor receptieve 
werking. U vindt dit reglement via www.ccmaasmechelen.be, onder de rubriek ‘zaalhuur’. 

 

 

http://www.ccmaasmechelen.be/

