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Vooraf 

• Zaal boeken  

Het is belangrijk om tijdig de locatie vast te leggen zodat je zicht krijgt op de specifie-
ke voorwaarden van de gekozen infrastructuur: http://www.kortrijk.be/jctranzit/
producten/polyvalente-zaal-jc-tranzit  

 Een reservatie is pas officieel na bevestiging, ondertekening van de toelatingsbrief en 
betaling van de gebruiksprijs voor gebruik van de aangevraagde ruimte(s). 

• Evenementenfiche 

 Vul na bevestiging van reservatie je evenementenfiche in via het evenementenloket 
op http://www.kortrijk.be/producten/evenementenloket.  

Via deze evenementenfiche moet je ook al het nodige materiaal aanvragen. Bekijk 
dus tijdig welk materiaal je nodig hebt (apparatuur voor dj’s, licht en klank, …). 

...bij het organiseren van fuiven & 
optredens in JC Tranzit 

http://www.kortrijk.be/jctranzit/producten/polyvalente-zaal-jc-tranzit
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• Wettelijke verplichtingen 

 Geluid 

De infrastructuur van de stadsgebouwen vallen onder een ‘melding klasse 3’. Concreet 
houdt dit in dat er bij evenementen een geluidsvolume mag worden geproduceerd 
van maximaal 95dB(A). Ieder stadsgebouw beschikt over een geluidsmeter die 
aan de DJ-booth wordt geplaatst. De DJ is met andere woorden verantwoordelijk voor 
het respecteren van dit volume! In JC Tranzit is er een geluidsmeter aanwezig. 

 

Alcoholbeleid 

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan –16jarigen. 
Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5%vol. 

Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan –18 jarigen. Ver-
mits cocktails en mixdranken zoals breezers, sterke drank bevatten, mogen ze even-
min verkocht of gratis uitgedeeld worden aan minderjarigen. Een vergunning voor het 
schenken van sterke dranken moet aangevraagd worden via de evenementenfiche. 

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te to-
nen. Deze persoon is niet verplicht dit te doen, maar dan kun je hem ook de alcoholi-
sche drank weigeren. 

 

Herbruikbare bekers 

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een verbod voor organisatoren van evenementen om 
drank te serveren in wegwerpverpakkingen. Tenzij de organisator een systeem kan 
voorzien waar 90% (95% vanaf 2022) van de wegwerpverpakkingen gescheiden 
wordt voor recyclage. Lokale overheden zijn verplicht om volledig herbruikbaar te 
werken. 

Tranzit voorziet zelf herbruikbare bekers voor de huurders, bekijk de retributies en de 
gebruikersgids voor de afspraken en de prijzen. 

 

Rookverbod 

In JC Tranzit is het KB van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in 
openbare plaatsen, van kracht. Het is dan ook aan de organisator van het evenement 
om erop toe te zien dat de bezoekers dit respecteren. Er mogen in geen geval asbak-
ken geplaatst worden. 

 

Safe Party Zone 

Safe Party Zone is verplicht toe te passen in JC Tranzit. 

 

Bij vragen rond de wetgeving, neem contact op met de fuifcoach 
(jeugdcentrum@kortrijk.be). 

mailto:jeugdcentrum@kortrijk.be


 

De zaal 
 

• Categorieën 
 

 Categorie A: erkend jeugdwerk, niet-georganiseerde jeugd (met als doel te er-
kennen), partners, scholen. 

 Categorie B: volwassenorganisaties van niet-commerciële aard 

 Categorie C: commerciële organisaties 

 

Activiteiten zonder openbaar karakter zijn in de polyvalente zaal principieel niet toege-
laten in het JC Tranzit.  

Bv. Communies, huwelijken, verjaardagen, bedrijfsfeesten... 

 

• Types gebruik 
 

 Gratis activiteit: vormingen, vergaderingen, workshops, … waarbij geen toe-
gangsgelden worden gevraagd. 

 Opbrengstactiviteiten: activiteiten waarbij toegangsgelden worden gevraagd en 
fuiven 

 Combinatie activiteit met gebruik van de infrastructuur Depart én JC Tranzit 

 Uitzonderingen: beslissing door de coördinator van JC Tranzit 

 

• Waarborgen of gebruiksprijs: 

 Voor gebruik van de zaal in JC Tranzit wordt geen waarborg meer gefactureerd, maar 
betaal je de gebruiksprijs voor de aangevraagde ruimte(s). 

 De coördinator van het jeugdcentrum kan voor specifieke activiteiten steeds een ho-
gere waarborg eisen. 

 

 



• Gebruiksprijzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ge-
bruiksprijzen 

Combi verhuur Depart + JC Tranzit (enkel voor opbrengstactiviteiten) 

    

 

 Alle prijzen worden per uur aangerekend. Voor opbrengstactiviteiten worden stan-
daard 4 uren aangerekend voor opkuis na de activiteit. 

Voor combinatieverhuur met de fuifzaal Depart worden enkel de uren van de publieks-
activiteit  aangerekend. 

 

 Annulatievergoeding JC Tranzit: 

 

− Indien een annulatie niet tijdig gebeurt (tot 1 maand voor de activiteit), dan 
wordt er een annulatievergoeding aangerekend, vastgelegd in de retributies 
van Stad Kortrijk. 

− Schade aan het gebouw wordt aangerekend volgens de kostprijs van het her-
stel (werkuren en materiaal). 

− Bij het niet naleven van de gebruikersgids kan een volgend gebruik geweigerd 
worden zonder recht op schadevergoeding. 

− Als een personeelslid van de stad opgeroepen wordt voor een onnodige inter-
ventie wordt een forfait + eventuele loonkost aangerekend, vastgelegd in de 
retributies van Stad Kortrijk. 

− Bij het verlies van sleutels en/of badge wordt een forfait aangerekend, vastge-
legd in de retributies van Stad Kortrijk. 

 

  Zaal Backstage/lokaal 

Categorie A  20 EUR 5 EUR 

Categorie B  33 EUR 8 EUR 

Categorie C 66 EUR 16 EUR 

  Zaal Backstage/lokaal 

Categorie A    

Gratis activiteit 2 EUR 0 EUR 

Opbrengstactiviteit 5 EUR 2,5 EUR 

Categorie B    

Gratis activiteit 4 EUR 2 EUR 

Opbrengstactiviteit 12 EUR 6 EUR 

Categorie C   

Gratis activiteit 10 EUR 7 EUR 

Opbrengstactiviteit 25 EUR 12 EUR 



• Drankprijzen (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dranken die extra besteld worden uit de cata-
logus van de leverancier en bedoeld zijn voor doorverkoop worden aan inkoopprijs + 
45% aangeboden. 

Bij combinatieverhuur met fuifzaal Depart worden alle dranken die bedoeld zijn voor 
drankverkoop aan inkoopprijs (btw excl) +20% aangeboden. 

Dranken met een * zijn niet standaard aanwezig in JC Tranzit, maar kunnen voorzien 
worden indien door de gebruiker aangevraagd ten laatste 2 weken voor de activiteit. 

Dranksoorten die niet in het aanbod van het jeugdcentrum zitten kunnen binnenge-
bracht worden mits voorafgaande melding en betaling van een schenkrecht van 25 
EUR per dranksoort. Inbreuken hierop worden aangerekend aan 100 EUR per drank-
soort. 

Er wordt vóór aanvang een stocktelling uitgevoerd alsook na afronding van het ge-
bruik. Het verschil van beide tellingen is het drankverbruik en wordt samen met even-
tueel gebruik van materiaal en eventuele extra kosten gefactureerd. 
Geopende flessen en ontzegelde vaten worden sowieso aangerekend. 

 

• Gebruik materiaal 

Daar het materiaal enkel gebruikt mag worden binnen de infrastructuur van JC Tranzit 
wordt hiervoor geen aparte waarborg aangerekend. Er wordt wel een prijs betaald 
voor het gebruik van dit materiaal. 

Schade aan het materiaal wordt aangerekend volgens de kostprijs van het herstel. 

 

Bockor fles € 0,58 

Bockor 50L € 112,08 

Bockor 30L € 67,23 

Kriek fles € 1,07 

Plat water 1L € 0,41 

Spuitwater 1L € 0,41 

Cola 1L € 2,15 

Cola Zero 1L € 2,15 

Fanta 1L € 1,63 

Ice Tea 1L € 2,51 

Redbull blik € 1,46 

Omer fles * € 1,49 

Justo Fruitsap 75cl * € 2,18 

DJ-set + micro + monitors 30 EUR 

Microset (4) + extra mengpaneel 15 EUR 

Beamer + scherm 10 EUR 

Draadloze micro 10 EUR 

PA-installatie 
200 

EUR 



• Gratis materialen: 

Deze materialen zijn standaard aanwezig in JC Tranzit en hoeven niet extra  
aangevraagd te worden via het Evenementenloket van Stad Kortrijk: 

 

  - Basis klankinstallatie: versterkers, 12 speakers + 4 subwoofers 

- 24 Plano LED-spots 

- Podium 2x4m 

- Tafels 

- Stoelen 

- Werfhekkens: 00 

- Nadars: 20  

- Restafvalcontainer 240 L: 8 

- PMD-container 240 L: 3 

- Restafvalcontainer 1100 L: 4 

- Vuilzakken 

- PMD-zakken 

- Toiletpapier 

- Borstels, vuilblikken, trekkers, glazenspoelmiddel en vloerzeep 

- Fietsenstalling 



• Gebruiksvoorwaarden en regelgeving 

 In JC Tranzit worden volgende zaken geëist: 

  Betaling Sabam – bijdrage 

Dit kan digitaal worden ingevuld op de website www.sabam.be. De afmetingen van JC 
Tranzit zijn: 250m² 

De bijdrage voor de billijke vergoeding werd voor Jc Tranzit afgesloten in een jaarcon-
tract. De huurder hoeft hier dus niets voor te ondernemen. 

  Verzekeringen 

De huurder dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid op te nemen voor dit 
evenement. Dit kan via een verzekeringsinstelling naar keuze. 

De huurder kan een verzekering op nemen voor de vrijwilligers die aanwezig zijn op 
het evenement. Dit kan via een verzekeringsinstelling naar keuze, via de koepelorgani-
satie of (gratis) via de provincie (http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/
wegwijzerennetwerking/steunpuntvrijwilligerswerk/provincialevrijwilligersverzekering/
paginas/situering.aspx) (Doe dit zeker op tijd!)  

JC Tranzit beschikt zelf over een vaste brandpolis. De GEBRUIKER moet dit niet voor-
zien. De inboedel van de gebruiker valt niet onder de brandverzekering van de stad. 
Hiertoe dient de gebruiker zelf een brandverzekering af te sluiten. Daarnaast kan de 
organisator ook een verzekering contractuele schade nemen, Dit omdat in de meeste 
BA-verzekeringen contractuele schade (schade aan de gebruikte ruimtes) uitgesloten 
is, maar is niet verplicht voor een activiteit in JC Tranzit.  

 Een nachtvergunning 

Is in JC Tranzit niet nodig. Het jeugdcentrum heeft zelf een convenant afgesloten. 

 Geluid 

De infrastructuur van JC Tranzit valt onder een ‘melding klasse 3’. Concreet houdt dit 
in dat er bij evenementen een geluidsvolume mag worden geproduceerd van tot maxi-
maal 95dB(A). JC Tranzit voorziet zelf een geluidsmeter die aan de DJ-booth wordt 
voorzien. 

De organisator is verantwoordelijk voor het respecteren van dit volume! Bespreek dit 
zeker met de bedieners van de geluidsinstallatie (DJ’s of PA-firma). 

 Capaciteit:  JC Tranzit: 400 personen 

 

 

 

http://www.sabam.be
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/steunpuntvrijwilligerswerk/provincialevrijwilligersverzekering/paginas/situering.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/steunpuntvrijwilligerswerk/provincialevrijwilligersverzekering/paginas/situering.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/wegwijzerennetwerking/steunpuntvrijwilligerswerk/provincialevrijwilligersverzekering/paginas/situering.aspx


 

• Veiligheid 

 Safe Party Zone  

Dit label toont aan dat je als organisator geeft om de veiligheid van je bezoekers. Het 
label geeft immers aan dat je de fuifbuddie-opleiding hebt gevolgd en dat je aan de 
ingang  gebruik maakt van software waarmee je de toegang kan ontzeggen aan ge-
kende amokmakers.  

Safe Party Zone aanvragen doe je door contact op te nemen met de fuifcoach Lieselot 
Vanneste (lieselot.vanneste@kortrijk.be). 

Meer informatie omtrent de pc’s en de infobanners vind je op: http://www.kortrijk.be/
producten/safe-party-zone-voor-organisatoren 

 

 Fuifbuddie-opleiding 

Met deze opleiding willen we (kandidaat-)organisatoren ondersteunen met allerlei 
handige tools, tips & tricks bij het opzetten van een evenement. De opleiding wordt 
door JC Tranzit, in samenwerking met de dienst preventie georganiseerd. 

 

 Security 

Security is aan te raden bij een zaalcapaciteit vanaf 300 personen (ondergrens). 

 

 

 

• Begroting opstellen met verwachte uitgaven en inkomsten 

Deze formule kan je helpen een voorzichtige schatting te maken van de drankinkom-
sten: 

[(netto winst bier x 4) + (netto winst fris x 2) + (netto winst speciale drank (vb cock-
tail) x 1)] x aantal bezoekers.  Tel hierbij het geschat aantal bezoekers X inkomprijs. 

 

Als erkende jeugdvereniging kan je genieten van heel wat ondersteuning vanuit de 
stad. 

Vraag na bij JC Tranzit of je kan erkend worden als jeugd(cultuur)initiatief, of dat je 
evenement in aanspraak komt voor een projecttoelage.  
Dit kan tijdens de openingsuren (elke werkdag van 15u tot 18u en woensdag 12u tot 
18u), telefonisch (056 27 73 40) of via mail: jeugdcentrum@kortrijk.be.  

Meer info: www.kortrijk.be/organiseren. 

 

 

 

http://www.kortrijk.be/producten/safe-party-zone-voor-organisatoren
http://www.kortrijk.be/producten/safe-party-zone-voor-organisatoren
mailto:jeugdcentrum@kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/organiseren


 

 Opbouw 

  

• Afhalen en terugbrengen badge 

De badge van JC Tranzit en gereserveerde ruimtes kunnen afgehaald worden tijdens 
de openingstijden: 

Maandag t.e.m. vrijdag tussen 15u en 18u of op woensdag tussen 13u en 18u. Bij op-
haling tekent de organisator in het sleutelboek voor ontvangst. Na de activiteit depo-
neert de organisator de sleutels in de sleutelkluis die zich aan de ingang van JC Tran-
zit. 

 

• De opbouw van  de Safe Party Zone; in-out + rokersperimeter is afhankelijk van de 
verhuur in Depart.  Zie plannetjes in bijlage. 

 

Opkuis 

 

•  Staat van bevinding van de zaal van JC Tranzit 

 Standaardopstelling 

Elk lokaal in JC Tranzit heeft een standaardopstelling (een display met vaste schikking 
van meubilair en overige voorzieningen hangt uit in elke ruimte). Elke gebruiker krijgt 
de infrastructuur in deze opstelling. Er wordt dan ook verwacht dat de infrastructuur 
na het evenement op dezelfde manier wordt afgeleverd.  

 Decoratie 

Ramen, deuren, panelen, muren, vloeren enz. mogen in geen geval geschilderd of be-
nageld worden. Het is in geen geval toegestaan hechtingsmiddelen (plakband, silico-
ne) te gebruiken. Inkleding van de ruimte kan enkel in onderlinge afspraak met JC 
Tranzit. 



• Wat schoonmaken? 

− Tafels, stoelen, toog… worden gereinigd. 

− Er wordt eerst geveegd, altijd gedweild en droog gedweild. 

− De te kuisen ruimtes zijn: de zaal, drankenberging, de bar, de hal, de perimeter-
zone, de toiletten en de buitenomgeving. 

− De organisatie voorziet zelf in dweilen. Borstels en trekkers zijn aanwezig in de 
infrastructuur. 

− Het vuile water wordt via de nooddeuren en / of de algemene toegang naar bui-
ten getrokken en de trappen of het hellend vlak wordt gereinigd. 

− Het meubilair (tafels, stoelen) wordt op karren gestapeld (max. 10 stoelen per 
kar en 8 tafels per kar). Alle materiaal (tonnen, krukken, ..) wordt teruggeplaatst 
op de manier waarop de infrastructuur werd verkregen (standaardopstelling). 

− Het leeggoed wordt gesorteerd en achter de trein op paletten geplaatst. 

− Het afval moet worden gesorteerd (pmd en restafval) en wordt gedeponeerd in 
de juiste containers.  

− Glasafval kan niet gedeponeerd worden in/aan JC Tranzit en wordt door de ge-
bruiker meegenomen. 

− De doorgang naar de andere lokalen mag niet verhinderd worden. 

− De geluidsinstallatie wordt afgelegd (overig gehuurd materiaal wordt gedemon-
teerd en langs de rechterkant van de zaal gezet). 

− De toog wordt netjes achter gelaten (spoelbakken uitgekuist, toog, kasten afge-
kuist…). 

− Alle lichten en verwarming worden uitgeschakeld bij vertrek. 

− Alle deuren (ook de binnendeuren) worden gesloten bij vertrek. 

− De toegangsdeuren worden afgesloten na de activiteit, tenzij er nog andere acti-
viteiten/gebruikers zijn in het gebouw. 

− De sleutel deponeer je in de sleutelkluis na afloop van de activiteit en opkuis. 

 

• Financieel 

Voor de eindafrekening van JC Tranzit wordt het drankverbruik uitgerekend en opge-
teld met de gebruikte materialen en eventuele extra kosten (schade, interventies, ex-
tra opkuis…). De eindafrekening wordt gefactureerd op het facturatieadres van de ge-
bruiker dat is opgenomen in de aanvraag en reservatie. 



• Specifieke afspraken voor de zaal 

 

− De trein wordt afgezet met werfhekkens om vandalisme en party crashes te 
vermijden.  

− De zones links en rechts van de DJ worden afgezet ter bescherming van de 
subwoofers. 

− Het projectiescherm wordt afgezet om schade te vermijden. 

− Zaaldeuren worden tijdens de activiteit ontgrendeld en moeten vrij blijven, zo-
dat de bezoekers bij nood of paniek vlot naar de nooduitgangen kunnen, maar 
worden dicht gehouden ikv geluidsoverdracht. 

− De nooddeuren blijven altijd dicht, tenzij bij noodgevallen. 

− Er is een regelmatige controle in de centrale hal, de toiletten, overige ruimtes 
en rond het gebouw door de organisator. 

− Er mogen geen auto’s voor de ingang worden geparkeerd. 

− Er mag niets aan de muren worden gehangen die blijvende gevolgen heeft. In 
geen geval mag er iets bevestigd worden op de geschilderde oppervlaktes 
(deuren/muren bar, graffiti in de inkom en bus,…)! 

− Er mag niets aan het plafond worden bevestigd. 

− Er mogen geen warme gerechten klaargemaakt worden op gas in de infra-
structuur van JC Tranzit. 

− Er mag geen drank worden meegenomen naar buiten, tenzij in de perimeter-
zone. 

− De activiteit stopt ten laatste om 5u. Iedereen, met uitzondering van wie op-
kuist, moet de zaal verlaten. 

− De organisatie controleert regelmatig de toiletten, gezien het openbaar ka-
rakter van de toiletten en vult zelf toiletpapier aan,  voorzien door JC Tranzit. 

− De doorgang naar de andere lokalen mag niet verhinderd worden. Er kunnen 
nog andere gebruikers in het gebouw aanwezig zijn die zonder hinder tot aan 
hun ruimte moeten geraken. 

− Gelieve erop te letten dat er geen publiek van uw activiteit zich in de gangen 
of andere ruimtes begeeft, anders staat de organisator ook in voor de opkuis 
van de overige ruimtes. 
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• Nuttige nummers 

Bij noodgevallen of ernstige problemen kan je één van de verantwoordelijken van JC 
Tranzit bereiken op de volgende noodnummers: 

− Permanentie JC Tranzit: 0491 86 66 33  

− Safe Party Zone-verantwoordelijke Lieselot Vanneste: 0491 86 66 63 

− Politiezone Vlas: 101 

De wachtdienst van JC Tranzit is tijdens de week bereikbaar van 18u tot 23u en 
tijdens het weekend van 9u tot 23u, via het permanentienummer 0491 
86 66 33. In uiterste nood (bij brand, ontploffing, noodweer, grote stroom-
pannes) verwittigt de gebruiker de aangewezen hulpdiensten. 

 
De wachtdienst wordt gebruikt voor problemen met de gereserveerde infra-

structuur en/of materialen, meer bepaald: 
Elektriciteit 
Alarm 
Sanitair 
Sleutels & badge 
Muziek 

 

 

 

 

 

 

Party on!  


