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Ter beschikking stellen van de Kerk H. Drievuldigheid 
met inbegrip van het gebruik van de geluidsinstallatie. 

Verwarming en gebruik keuken (1) volgens afspraak 
 

 
 
 
Gebruiksovereenkomst voor het kerkgebouw H. Drievuldigheid aan de Wapenstilstandlaan 55  
te 2600 Berchem, gesloten tussen:  
 
Kerkbestuur H. Drievuldigheid, in deze vertegenwoordigd door:  …………………………………................. 
 
...........................................................................................................  en .....................................................  
 
.........................................................................  respectievelijk voorzitter en secretaris van het kerkbestuur  
 
Contactgegevens voorzitter kerkbestuur: 
Naam:  Marc Bresseleers 
Telefoon: 0497.511.207 
e-mail: marc.bresseleers@skynet.be 
 
en :  
 
Gebruiker: ……………………………………………… 
 
Naam vertegenwoordiger gebruiker: ……………………………………………………. 
 
Gegevens: ………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………….. 
 
Gebruiksperiode: van …………, ….. uur tot ……………….., …….uur  
 
Verwarming: ja / neen  
 
Totaal te betalen vergoeding: ……………………… (voor detail: zie punt 1.3 pagina 4). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kerkfabriek H Drievuldigheid 

 
Wapenstilstandlaan 55 

2600 Berchem 

 

2 

A. specifieke afspraken:  
 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 
 
En verder volgens de algemene voorwaarden vervat in het huishoudelijk reglement zoals hierna 
vermeld en die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.  
 
 
Voor akkoord, 
In tweevoud opgemaakt te Berchem op datum van ………………….  en elke partijen in het bezit gelaten  
van een ondertekend exemplaar.  
 
 

Handtekening vertegenwoordiger gebruiker                    handtekening vertegenwoordiger  
Kerkbestuur H. Drievuldigheid. 
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B. Huishoudelijk reglement.  
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1 Huishoudelijk Reglement  
 
 
1.1 Algemene informatie 
 
In dit “Huishoudelijk Reglement” tref je afspraken en regels aan met betrekking tot het gebruik van de 
kerk H. Drievuldigheid, hierna genoemd “kerk”. 
 
U heeft met de verantwoordelijken van het kerkbestuur H. Drievuldigheid een afspraak gemaakt voor 
het gebruik van de “kerk”. 
Deze personen, voornoemd, blijven uw contactpersonen voor, tijdens en na het gebruik. 
 
Voor het gebruik van de “kerk” is er een bedrag overeengekomen dat afhankelijk is van het al dan niet 
gebruik van de verwarming en/of de keuken. Dit bedrag dient op de hierna vermelde rekening gestort, 
voor aanvang van het gebruik.  
 
Indien de “kerk” voor repetities nog een andere dag ter beschikking wordt gesteld is hier eveneens een 
vergoeding voor overeengekomen, eveneens vooraf te betalen.  
 
Achteraan in de kerk is een keuken beschikbaar. Het is dan ook verboden kooktoestellen in de kerk op te 
stellen. De vergoeding voor het gebruiik van de keuken is trouwens inclusief voor het daarmee gepaad 
gaande elektriciteitsverbruik. In de keuken staat een grote koelkast en is een inductie kookvuur aanwezig. 
 
1.2 Betaling vergoeding 

 

Voor het gebruik verwachten we dat het overeengekomen bedrag gestort wordt op onze rekening 
 
Kerkfabriek H. Drievuldigheid 
Wapenstilstandlaan 57 
2600 Berchem 
 
IBAN: BE92 0689 1058 7123 
BIC: GKCCBEBB 
 
1.3 Prijzen 

 

We hebben twee prijzen vastgesteld 
Prijs zonder verwarming:       70,00 € 
Prijs met verwarming:    175,00 € 
Gebruik van de keuken:      30,00 € 
Gebruiksperiode voor dit bedrag:  
aanvangs- en einduur in te vullen van .............. tot ......... uur, (maximum 18.00 uur) en voor een 
periode van drie uren.  
Bij een langer gebruik wordt er per uur een toeslag van 30,00 € (zonder verwarming)  
of 40,00 € (met verwarming) aangerekend. 
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1.4 Maximum aantal personen 

 

Voor de brandveiligheid is het maximum aantal personen is vastgesteld op  

 

396 

 

 

1.4.1 Voorwaarden 

 

Om dit aantal personen in de kerk toe te laten zijn er verschillenden voorwaarden gesteld door de 
overheid.  

 

 

1.4.1.1 Buitendeuren 

 

Alle buitendeuren, zes in totaal (3 X 2), moeten open staan en vergrendeld worden. 
De buitendeuren draaien NIET in de vluchtrichting en moeten daarom vergrendeld worden in OPEN 
positie. 

 

1.4.1.2 Binnendeuren 
 
De twee zijdeuren, (gaan open in de vluchtrichting) uiterst links en uiterst rechts, mogen niet 
vergrendeld worden  
 
De dubbele middendeur moet ontsloten worden, slot los en vergrendeling van de tweede deur vrij 
gemaakt. 

 

 

1.4.1.3 Doorgangen 

 

Alle doorgangen moeten vrij blijven, tafels en stoelen mogen geen hinderpaal vormen voor mogelijke 
ontruiming van de kerk. 
Mogelijke infoborden moeten opgesteld worden op dusdanige wijze dat ze de vluchtwegen niet 
blokkeren. 

 

1.4.1.4 Zij-ingang 

 

Er is een extra ingang beschikbaar via de zijkant van de kerk (ingang via Paroza). Deze ingang is voor 
rolstoel- en rollatorgebruikers. Indien men van deze ingang gebruik wenst te maken moet dit op 
voorhand gemeld worden om de toegang via Paroza te openen en te vergrendelen in open toestand.  
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1.4.2 Bijzondere maatregelen 

 

1.4.2.1 Brandbare materialen 

 

Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede 
gemakkelijk brandbaar textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering, noch als bouwmateriaal voor 
wanden en (valse) plafonds aangewend worden. 

 

 

1.4.2.2 Open vuur 

 

Open vuur of vuurwerk mag niet gebruikt worden. Fakkels zijn evenmin toegelaten. 

 

 

1.4.2.3 Sfeerverlichting 

 

Kaarsen, (beperkte) sfeerverlichting met open vuur, petroleumlampen mogen enkel gebruikt worden 
wanneer er toezicht is op het gebruik door een verantwoordelijke van de vereniging die de kerk 
gebruikt, en enkel op dusdanige wijze dat ze bij accidenteel omstoten geen brand kunnen veroorzaken. 

 

 

1.4.2.4 Gasflessen 

 

Vloeibaar gemaakt petroleumgas (butaangas) mag niet in de kerk gebracht worden. 

 



 

 
Kerkfabriek H Drievuldigheid 

 
Wapenstilstandlaan 55 

2600 Berchem 

 

7 

 

1.4.3 Roken 

Is niet toegestaan 

 

1.5 Verwarming 

 

De verwarming kan enkel worden gebruikt wanneer dit op voorhand met de verantwoordelijke is 
afgesproken. 
Bij tijdige afspraak wordt de verwarming met de thermostaatklok geprogrammeerd. 
De instelling voor de verwarming mag niet gewijzigd worden zonder de verantwoordelijke hiervan op de 
hoogte te brengen. 

 

 

1.6 Geluidsinstallatie 

 

De kerk heeft een geluidsinstallatie met micro's (hard wired en draadloos) en een cd-speler met 
wisselaar voor 5 CD’s. Aansluiting voor andere geluidsbronnen – zoals mp3-speler – kan op aanvraag 
voorzien worden via 3,5 mm stekker. 
 
 
1.7 Bijkomende verwarming 
 
Het gebruik van bijkomende verwarmingselementen op elektriciteit is niet toegelaten. 
 
 
1.8 Bijkomende verlichting 
 
De kerk heeft voldoende verlichting, extra verlichtingsspots kunnen de installatie overbelasten. 
Bijkomende verlichting is daarom te beperken tot enkele spots met een maximum van 1.000 Watt. 
 
 
1.9 Orgel 
 
Tenzij expliciet overeengekomen in een afzonderlijk contract is het gebruik van het orgel en de piano in 
de kerk niet toegelaten. 
 
 
1.10 Telefoon 
 

Elke gebruiker van de kerk zorgt voor een GSM toestel dat aanwezig is IN een oplader zodat het constant 

opgeladen is. 
Er is een telefoontoestel voorzien in de sacristie. 
Dit is noodzakelijk om in geval van calamiteiten of incidenten de hulpdiensten te kunnen bellen. 
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Op diverse plaatsen in de kerk zijn infoborden geplaatst (A3-formaat) met daarop de hulpnummers en 
het adres van de kerk. 
 
 
1.11 Brandblustoestellen 
 
In de kerk zijn 6 poederblustoestellen aanwezig, die volgens de wettelijke bepalingen technisch gekeurd 
worden. 
 
Er is eveneens 1 brandhaspel geplaatst. 
 
De nodige pictogrammen zijn aangebracht. 
 
 
1.11.1 Gebruik van de brandblustoestellen 
 
Gebruik de zogenaamde PASS method 
 
 P Pull   trek de vergrendeling weg 
 A Aim  richt op de voet van de vlammen 
 S Squeeze Druk de hendel in om de blusser te activeren 
 S Sweep  Ga van links naar rechts steeds op de voet van de vlam 
 
Bel steeds de brandweer via het noodnummer op de infoborden. 
 
 
1.12 Melden van problemen 
 
Indien de gebruiker problemen ondervindt tijdens het gebruik van de kerk, dienen deze onmiddellijk en 
schriftelijk te worden gemeld aan de verantwoordelijke te weten de voorzitter van het kerkbestuur per 
brief of e-mail, info hoger vermeld.  
Op die manier blijft de kerk in orde voor een volgende gebruiker 
 
 
1.13 Na gebruik 
 
Na gebruik van de kerk dient de kerk terug in de staat worden gebracht van voor het gebruik. 
Dit omvat o.m. 

• Altaar terug op de overeengekomen plaats. 

• Stoelen terug correct geschikt. 

• Geluidsinstallatie terug op de oorspronkelijke instellingen; micro’s, kabels enz. terug op hun 
plaats. 

 
Afval – ook uit de keuken – wordt meegenomen door de gebruiker. 
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1.14 Infoborden 

Wat te doen bij

BRAND

Blijf kalm

Bel nr. 100 of 112

Vermeld:

Je naam

Waar het brand

Wat er brand

Gebruik brandblussers indien mogelijk

Evacuatie 

Kerk H Drievuldigheid

Wapenstilstandlaan 55

2600 Berchem
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Wat te doen bij

Ongeval

Blijf kalm

Bel nr. 100 of 112

Vermeld:

Plaats van het ongeval

Toestand van de slachtoffers

EHBO / ambulance gewenst

Kerk H Drievuldigheid

Wapenstilstandlaan 55

2600 Berchem

 
 
Dergelijke infoborden zijn op diverse plaatsen op formaat A3 in de kerk aangebracht. 
 
Namens Kerkbestuur H. Drievuldigheid 
 
 

 

 

 

 

 

Handtekening vertegenwoordiger gebruiker     handtekening vertegenwoordiger H. Drievuldigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


