
RECREATIECENTRA VOOR GEPENSIONEERDEN

Reglement van interne orde

Artikel 1. De centra zijn alle werkdagen, van 13 tot 18 uur, toegankelijk voor de 
belanghebbenden.

Artikel 2. De personen die de centra bezoeken worden geacht de orde en de 
netheid ervan te eerbiedigen.
Het is verboden te roken in de lokalen.
Al de politiemaatregelen uitgevaardigd voor publieke ruimten, zijn van 
toepassing op de centra.

Artikel 3. Kosten voor  verlichting en  verwarming zijn ten laste van het 
    gemeentebestuur.

De inkomhal moet vrij blijven (nooduitgang).

Artikel 4. Het is strikt verboden om huisdieren mee te brengen in de vertrekken, 
behalve indien hiervoor toestemming verleend werd.
De toegang tot de keuken is toegelaten maar het bereiden van maaltijden 
is verboden.

Artikel 5. Kansspelen zijn nadrukkelijk verboden evenals handels- of winstgevende 
praktijken.

Artikel 6. Een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde 
afgevaardigde is belast met de handhaving van de goede orde tijdens alle 
sociale en culturele vergaderingen en manifestaties.
Hij is verantwoordelijk voor het behoud van de goede staat van het 
meubilair, de spelen en de lokalen.
Er zal hiervan een inventaris worden opgemaakt. Een sleutel van de 
lokalen zal worden overhandigd aan elke afgevaardigde. Het is verboden 
om een dubbel van de sleutels te laten maken.

Artikel 7. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
aan de bezoekers van de centra. Met het oog hierop dient een verzekering 
te worden afgesloten tot dekking van alle festiviteiten en vergaderingen.

Artikel 8. Affiches mogen slechts aangeplakt worden mits schriftelijke toelating van 
de bevoegde overheden.

Artikel 9. Onderhavig reglement dient permanent  aangeplakt te zijn in de 
lokalen.

Artikel 10. Over bijzondere gevallen zal de gemeentelijke overheid een beslissing 
nemen.

**********************


	RECREATIECENTRA VOOR GEPENSIONEERDEN
	Reglement van interne orde
	Artikel 2. De personen die de centra bezoeken worden geacht de orde en de 
	netheid ervan te eerbiedigen.
	Het is verboden te roken in de lokalen.
	Artikel 3. Kosten voor  verlichting en  verwarming zijn ten laste van het 
	    gemeentebestuur.
	Artikel 4. Het is strikt verboden om huisdieren mee te brengen in de vertrekken, 
	behalve indien hiervoor toestemming verleend werd.
	Artikel 5. Kansspelen zijn nadrukkelijk verboden evenals handels- of winstgevende 
	praktijken.
	Artikel 6. Een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde 
	afgevaardigde is belast met de handhaving van de goede orde tijdens alle sociale en culturele vergaderingen en manifestaties.
	Artikel 7. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
	aan de bezoekers van de centra. Met het oog hierop dient een verzekering te worden afgesloten tot dekking van alle festiviteiten en vergaderingen.
	Artikel 8. Affiches mogen slechts aangeplakt worden mits schriftelijke toelating van 
	de bevoegde overheden.
	Artikel 9. Onderhavig reglement dient permanent  aangeplakt te zijn in de 
	lokalen.
	Artikel 10. Over bijzondere gevallen zal de gemeentelijke overheid een beslissing 
	nemen.

