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INTRODUCTIE ALGEMEEN
Welkom,
Het is de eerste maal dat u gebruik maakt van het Gildenhuiscomplex als organisator, daarom deze brochure.
Deze is zeer onvolledig maar bevat enige basisprincipes.
Wij verwijzen daarom naar de: “Organisators Info Brochure “ waar u met alle vragen terecht kan.
Het is aan te raden iemand aan te stellen als coördinator die wegwijs gemaakt is in het Gildenhuis, eventueel
door deze, en de andere brochures door te nemen.
U kan dan steeds terecht bij deze persoon met praktische vragen over het Gildenhuis.
Bij het verlaten van de gehuurde locatie kan hij de lijst, met kennis van zaken, "achterlaten van dit lokaal" doorlopen.
Enkele basis gegevens :
Na ondertekening van het contract ontvangt u In het café de sleutels en eventueel de fiche zaalstaat.
Openingsuren café dinsdag tot zaterdag 11:00 - 0:00 of later. Zondag en maandag 17:00 - 0:00 of later.
Indien u de sleutels vroeger wenst dient u af te spreken met het café of infonummer: 0486 93 28 95
opgelet! Deze sleutels zijn strikt persoonlijk en mogen het Gildenhuiscomplex niet verlaten.
Deze sleutels gebruikt u als volgt . . .

De sleutelbos bevat één of
meerdere sleutels, het aantal
is vermeld op het label.

Deze sleutels bestaan uit één
toegangssleutel

De Toegangssleutel
Indien de kleur van de pijl op het label
overeenstemt met de kleur van één van
de pijlen op het deurpictogram dan kan
deze deur geopend worden.
Ook het toegangshekken kan geopend
worden.

Toegang met alle
sleutels

en één of meerdere
afhaakbare controlesleutels

De Controlesleutels grote zaal
1.– Verlichting Grote zaal
2.– Verwarming Grote zaal

Toegang alleen
met de sleutel
die een groene of
blauwe pijl dragen
op hun label

De Controlesleutel kleine zaal
Verlichting en verwarming
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INTRODUCTIE IN DE GROTE ZAAL
ALGEMEEN
Indien u de zaal huurt zonder podium dan dient u het doek te sluiten en niemand toe laten op het
podium (achter het doek)
HET DOEK ALLEEN BEDIENEN MET DE DRAAIHENDEL rechts achter de muur. NIET AAN TREKKEN.
Opgelet! Indien het podium toch betreden wordt, dan zal er een waarschuwingssignaal klinken tot één
minuut na het verlaten van het podium.
Het podium vóór het doek is inbegrepen bij de huur van de zaal en kan gebruikt worden.
Er zijn rode, bruine en bordeaux kleurige stoelen ter beschikking.( Samen ong. 350 stoelen)
De 100 bordeaux kleurige stoelen mogen maar gebruikt worden als u meer dan 250 stoelen nodig hebt
en mogen bij terugplaatsen niet gemengd worden met de andere stoelen.
Er zijn ong. 45 plooitafels ter beschikking. Deze moeten in de zaal blijven.
Opgelet ! Er mag geen meubilair, koelkasten of zwaar materiaal van verdieping veranderen,
en dit om beschadiging aan de trapzaal te vermijden.

Er mag niets opgehangen of bevestigd worden aan het scènedoek.
Plakband en duimspijkers zijn alleen toegelaten op de prikborden.
Kaarsen zijn verboden in de zaal en lokalen. Ook aan de ingangen buiten mogen geen
kaarsen worden geplaatst. (Brandgevaar, vervuiling door roet en kaarsvet)
Bij inbreuken wordt een vergoeding van minimum € 50 aangerekend ! ! !

VOOR VOLGENDE ITEMS ZIE DE INFO BROCHURE:
LOKAAL VOOR DRANKBEDELING / BAR / VESTIAIRE
ZAALBRUG
ONREGELMATIGHEDEN, KLACHTEN
ETEN KLAARMAKEN, FRITUREN, HAMBURGERKRAMEN, ENZ ...
PLAKBAND, LIJM, DUIMSPIJKERS, NAGELS, KRIJT, STIFTEN, ENZ. . ..
INFRASTRUCTUUR
VEILIGHEID
GELUIDSOVERLAST
SLEUTELBOS
BUITENVERLICHTING
BRANDALARM
COUVERTS & SERVIES
INGANG / KASSA / ROLLUIK
SCÈNE EN SCHMINKLOKAAL

Gasflessen zijn verboden in het Gildenhuiscomplex

BIJ HET ACHTERLATEN VAN DE GEBRUIKTE LOKALEN MOET DE BIJHORENDE CHECKLISTS
“ACHTERLATEN VAN DIT LOKAAL” IN ACHT GENOMEN WORDEN.
DEZE BEVINDEN ZICH NABIJ DE TOEGANGSDEUREN.
ONREGELMATIG ACHTERGELATEN LOKALEN WORDEN DOOR DE VZW IN ORDE GEMAAKT
AAN KOSTPRIJS
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INTRODUCTIE IN DE GROTE ZAAL
VERLICHTING

Voor u de grote zaal binnen gaat kan u een
voorlopige verlichting inschakelen.

Label met groene pijl
Toegang tot de grote zaal

Label met blauwe pijl
Toegang tot de grote zaal
het podium en het schminklokaal

Inschakelen verlichting
Haak de verlichtingscontrole sleutel van de
ring en plaats deze op het Minidata-bord.
Draai de sleutel rechtsom.
Het bord licht op en de voorlopige verlichting
dooft na 12 seconden.
De sleutel kan in deze stand niet verwijderd
worden.

Plaats de schakelaartjes aan de gewenste
verlichting naar beneden (naastliggend lampje
wordt groen)
Druk op de knop programma (uitvoeren)
Uitschakelen verlichting
Plaats de schakelaartjes aan de gewenste
verlichting naar boven (naastliggend lampje
wordt rood)
Druk op de knop programma (uitvoeren)

Bij het verlaten van de zaal draai de sleutel om en neem deze uit het bord.
Er is gedurende 15 minuten een waarschuwingssignaal.
Na deze tijd worden alle lichten automatisch gedoofd.
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INTRODUCTIE IN DE GROTE ZAAL
VERWARMING

Open het kastje .
(In de gang richting schminklokaal)
Schrijf op het formulier verwarmingsindex :
datum, uw vereniging en
de 3 tellers af in de rubriek "begin"

Haak de controlesleutel van de
sleutelbos en breng deze in.
Draai de sleutel rechtsom.
De sleutel kan in deze stand niet
verwijderd worden.

Schakel de 3 groepen in

Middenstand = uit

De thermostaten zijn vast ingesteld. U kan de temperatuur verlagen door
één of meerdere groepen uit te schakelen. Groep 1 is geluidsgedempt.

Vooralleer de sleutel te verwijderen om terug te bezorgen,
de 3 tellers afschrijven in de rubriek "einde"
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INTRODUCTIE IN DE GROTE ZAAL
PLAATS VAN TAFELS EN STOELEN
In de grote zaal vindt u het basispakket van 20 tafels en 50 rode stoelen.

In deze berging vindt u:
- 200 bruine- en rode stoelen.

In deze berging vindt u:
- 100 bordeaux stoelen.
Alleen te gebruiken als u meer
dan 250 stoelen nodig hebt.
Mogen niet gemengd worden
met de andere stoelen.

BIJ HET NA GEBRUIK TERUGPLAATSEN VINDT U IN DE BETREFFENDE BERGINGEN EEN
SCHEMA MET FOTO'S WAAR EN HOE DE TAFELS EN STOELEN DIENEN GEPLAATST TE WORDEN
ONREGELMATIG ACHTERGELATEN BERGINGEN WORDEN DOOR DE VZW IN ORDE GEMAAKT
AAN KOSTPRIJS
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INTRODUCTIE IN DE KLEINE ZAAL

- Er zijn 72 blauwe stoelen ter beschikking.
- Er zijn 15 tafels kleur Beuk 140x70.
Opgelet ! Er mag geen meubilair, koelkasten of zwaar materiaal van verdieping veranderen,
en dit om beschadiging aan de trapzaal te vermijden.
Om die reden is het ook verboden hier (bier)vaten en een tapkast te gebruiken.
Plakband en duimspijkers zijn alleen toegelaten op de prikborden.
Bij inbreuken wordt een vergoeding van minimum € 25 aangerekend ! ! !

De Controlesleutel kleine zaal
Haak deze van de ring en breng
deze in. Draai de sleutel rechtsom.
De sleutel kan in deze stand niet
verwijderd worden.
Alle verlichting kan nu gebruikt
worden. Ook de verwarming is
ingeschakeld

Beveiligingen NOOIT uitschakelen.
(leeglopen batterijen van de noodverlichting)

Vergeet niet om de thermostaat op het einde
van de zaal op de juiste temperatuur
te plaatsen
VOOR VOLGENDE ITEMS ZIE DE INFO BROCHURE:

ONREGELMATIGHEDEN, KLACHTEN
ETEN KLAARMAKEN, FRITUREN, HAMBURGERKRAMEN, ENZ ...
PLAKBAND, LIJM, DUIMSPIJKERS, NAGELS, KRIJT, STIFTEN, ENZ. . ..
INFRASTRUCTUUR
VEILIGHEID
GELUIDSOVERLAST
SLEUTELBOS
BUITENVERLICHTING
BRANDALARM
COUVERTS & SERVIES
Gasflessen zijn verboden in het Gildenhuiscomplex
BIJ HET ACHTERLATEN VAN DE GEBRUIKTE LOKALEN MOET DE BIJHORENDE CHECKLISTS
“ACHTERLATEN VAN DIT LOKAAL” IN ACHT GENOMEN WORDEN.
DEZE BEVINDEN ZICH NABIJ DE TOEGANGSDEUREN.
ONREGELMATIG ACHTERGELATEN LOKALEN WORDEN DOOR DE VZW IN ORDE GEMAAKT
AAN KOSTPRIJS
7

MKL 17/03/2009

VERBODEN

Nagels en vijzen verboden

Kaarsen en tuinkaarsen
(zelfs buiten) verboden

Bij inbreuken worden
vergoedingen gerekend
vanaf 50 euro tot
sluiting van de zaal.
Gasflessen en toestellen met gasflessen verboden

Geen plakband of duimspijkers behalve op de prikborden
en hoekprofielen
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