GEBRUIKERSGIDS
OC Molenheem
Heule-Watermolen

1. Gebouwen

o OC Molenheem, Izegemsestraat 205, 8501 Heule.

2. Reservaties

o Aanvragen voor OC Molenheem gebeuren via OC De
Vonke tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Het secretariaat is :
Maandag gesloten.
Dinsdag en woensdag 9u tot 12u en 14u tot 16:30u
Donderdag en vrijdag 9u tot 12u - in de namiddag
gesloten.
OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule
gsm: 0473 862 867 - tel: 05624 06 20
e-mail: oc.molenheem@kortrijk.be
, suzy.boudrez@kortrijk.be
o De aanvragen worden schriftelijk bevestigd; de
sleutelbewaarder krijgt hiervan een kopie. Hou
er rekening mee dat, indien je een technicus of
technisch materiaal nodig hebt, je dit minstens drie
weken vooraf dient aan te vragen.
o Bij de organisatie van fuiven worden een aantal extra
richtlijnen toegevoegd aan het gebruikersreglement
waar de organisator dient mee rekening te houden.
Deze richtlijnen zijn te vinden in de afsprakennota
fuiven van OC Molenheem.

3. Sleutelafhaling

o In secretariaat OC De Vonke , Lagaeplein 24, 8501
Heule, tijdens de openingsuren of na afspraak met
Suzy Boudrez.
o Of tijdens het weekend: afhalen bij mevr. Sandrine
Verhaeghe, Izegemsestraat 217, 8501 Heule. 0476 55
58 19 of 056 29 57 98.
o Na de activiteit deponeer je de voordeursleutel in de

brievenbus, tenzij anders afgesproken.

4. Klaarzetten en opruimen van de lokalen

o De lokalen worden door gebruiker zelf klaargezet en
opgeruimd onmiddellijk na de activiteit. De gebruiker
dient de lokalen zelf te vegen en te dweilen indien
deze vuil zijn. Ook de toiletten en de toog dienen in
een nette toestand achtergelaten te worden. Na elke
activiteit worden stoelen en tafels schoongemaakt en
teruggeplaatst volgens plan.

5. Maximale bezettingsgraad

o In het OC bedraagt de maximale
bezettingsgraad 120 personen. De organisator is
verplicht hiermee rekening te houden. De
nooduitgangen dienen ten allen tijde bereikbaar te
blijven.

6. Gebruik van sanitair en speelkoer VBS

o Tijdens de recreatiemomenten van vbs De
Watermolen dient vermeden te worden het sanitair te
gebruiken. De recreatiemomenten vinden plaats op
schooldagen telkens van 10.10u tot 10.25u, en van
14.55u tot 15.10u. Tijdens schoolvakanties, weekends
en op woensdagnamiddag is dit niet van toepassing.
o De reservatie heeft betrekking op het buurthuis
Molenheem. De speelkoer van vbs De Watermolen
mag dan ook niet gebruikt worden voor activiteiten
die plaatsvinden in het Molenheem zonder
toestemming van de directie.

7. Rookverbod en dieren verbod

o In oc Molenheem geldt een algemeen rookverbod.
Er worden geen dieren toegelaten in het gebouw.
Alleen geleide honden voor slechtzienden zijn
toegelaten.

8. Billijke vergoeding en Sabam

o De vzw Ontmoetingscentra Kortrijk heeft
jaarcontracten afgesloten voor de billijke vergoeding.
Voor OC Molenheem is dit het tarief met drank & dans.
Indien je muziek laat spelen in andere ruimtes, moet
je zelf instaan voor de billijke vergoeding.
o Stad Kortrijk heeft met Sabam een contract
afgesloten voor mechanische achtergrondmuziek
in het buurthuis. De organisator dient hiervoor
dus niet meer afzonderlijk te betalen. Voor alle
andere voorstellingen (muziek, dans, theater, …) of
activiteiten waarbij auteursrechten verschuldigd zijn,
moet de organisator zelf instaan voor de aangifte en
betaling hiervan.

9. Koffie

o Er zijn 40 koffiekoppen beschikbaar in de cafetaria.
Op aanvraag kan je nog 60 koffiekoppen extra
bekomen.
o Er is een grote koffiezet voorzien met 1 kan.
Op aanvraag kan je nog drie extra koffiekannen
bekomen.
o Koffie, suiker en melk wordt door de organisator zelf
voorzien. Koffiefilters liggen ter beschikking van de
gebruikers.

10. Schenkrecht

o Het schenken van dranken die niet voorhanden zijn
in het drankassortiment moet vooraf aangevraagd
worden.
o Er wordt een schenkrecht aangerekend van
€ 25,00 of € 50,00 voor het schenken van wijn,
aperitief en dranken die niet voorhanden zijn in het
drankassortiment van OC Molenheem.
o De drankprijzen zoals geafficheerd in het OC zijn de
maximum verkoopprijzen.

11. EHBO

o De EHBO-kist kan je vinden in de bar.

12. Schoonmaakmateriaal en vuilnisbakken

o Poetsmateriaal (emmers, borstels, dweilen, …) kan
je vinden in de berging bereikbaar via de patio (kant
pastorie).
o De vuilnisbakken staan in de patio. Gelieve het
leeggoed te sorteren in de voorziene bakken per
soort, en lege wijn en cava flassen in de glascontainer
te gooien op de kleine parking Heule-Watermolen.

