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Huisreglement voor zaalverhuur

Huisreglement Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience: Eekhoudkabinet
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Gebruik van de ruimte

Het Eekhoudkabinet kan gebruikt worden voor volgende doeleinden: vergaderingen (max. 18
personen, presentaties voor kleine groep, recepties (max 20 deelnemers).
* Het is verboden de nooduitgangen en de vluchtwegen te versperren door het plaatsen van stands,
tafels, tentoongestelde voorwerpen, constructies, vlaggen, wimpels,…

Het is wel toegelaten drank en etenswaren binnen te brengen in de ruimte.
Voor aanvang van de zaalverhuur wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt van de ruimte,
ondertekend door MNE en de huurder. Na afloop van de zaalverhuur wordt de plaatsbeschrijving
opnieuw overlopen, worden eventuele wijzigingen genoteerd en ondertekend door MNE en de
huurder.
De huurder ontvangt als bijlage van dit huisreglement grondplannen met daarop aangeduid de
vluchtwegen en voorziene brandblusmiddelen. In geval van een calamiteit volgt de huurder de
instructies op van het aanwezige museumpersoneel en de voorziene vluchtwegen.
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Aanwezige voorzieningen in de ruimte

In het Eekhoudkabinet kunt u beschikken over een beamer, laptop, internetaansluiting,
beeldscherm, grote vergadertafel, flipchart. Gelieve vooraf duidelijk aan te geven waarvan u
gebruik wenst te maken.
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Visibiliteit van de huurder

Vlaggen, wimpels, logo’s, displays, affiches, enz. mag u tijdelijk aanbrengen op volgende
plaatsen:
* in de inkomhal bij de ontvangstbalie;
* op de overloop, op een veilige plaats (niet in de circulatiezones);
* aan de inkom van de Nottebohmzaal (let wel: de circulatie mag niet belemmerd worden en de
boekenrekken moeten steeds toegankelijk zijn);
* in het Eekhoudkabinet;
* het is verboden de nooduitgangen en de vluchtwegen te versperren door het plaatsen van stands,
tafels, tentoongestelde voorwerpen, constructies, vlaggen, wimpels,…

4

Toegang tot de ruimte

Voor, tijdens en na de openingsuren van de Erfgoedbibliotheek is het Eekhoudkabinet bereikbaar
via de toegang Hendrik Conscienceplein 4, nooit via de toegang Korte Nieuwstraat. Voor en na de
openingsuren kan aangebeld worden bij de huisbewaarder. Het Eekhoudkabinet is bereikbaar met
de trap of met de lift . Het Eekhoudkabinet is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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De genodigden melden zich aan via de toegang Hendrik Conscienceplein 4, aan de
ontvangstbalie.
Het is de huurder verboden andere locaties en verdiepingen in het gebouw te betreden die niet tot
het huurcontract behoren.
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Vestiaire

De verantwoordelijke inrichter dient zelf in te staan voor personeel voor de onthaalbalie (deze
mag nooit onbeheerd achtergelaten worden wanneer de deuren nog geopend zijn). Het
baliepersoneel en de organisatie dienen ten laatste een half uur voor de aanvang van de activiteit
aanwezig te zijn.Om veiligheidsredenen is het verboden om jassen, overjassen, (school)tassen en
regenschermen in het Eekhoudkabinet mee te nemen. Er is een vestiaire beschikbaar naast de
ontvangstbalie. De huurder moet zijn baliepersoneel hierover de nodige instructies geven.
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Sanitair

Het sanitair bevindt zich op de gelijksvloerse verdieping naast de onthaalbalie. Er is op de tweede
verdieping naast de trap en recht tegenover de lift een kleinere sanitaire cel.
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Catering

Beperkte mogelijkheid tot catering. Op de tweede verdieping is er naast de Nottebohmzaal een
kleine keuken met dubbele spoelbak, kleine koelkast 2 kookplaten (enkel om soep op te warmen)
en een microgolfoven.
Warmtebron: enkel in de keuken tweede verdieping, enkel te gebruiken om soep op te warmen .
Er is een mogelijkheid in de trappenhal om warme gerechten te bereiden, maar de cateraar moet
zelf de verwarmingsapparatuur (oven, verwarmingsplaat, …) meebrengen.

8

Afvalverwijdering

De organisator voert zelf het afval af. Dit wil zeggen, neemt steeds alles mee terug, ook de lege
drankverpakkingen.
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