
Gebruikersreglement FABRIK 

De ingang van FABRIK moet ten allen tijden bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. 

Het is verboden andere ruimtes van de stroopfabriek te betreden 

Het is verboden te roken in de eventhal 

Het is verboden verwarmingselementen te plaatsen, ook voor het opwarmen van voedsel 

Het voorzien, alsook het plaatsen van tafels, stoelen en inkleding dient door de huurder te gebeuren 

Bij het aanbrengen van decoratie dient rekening gehouden te worden met de brandveiligheid 

Drank wordt voorzien door het personeel van FABRIK. Dit op basis van de standaard dranklijst en  het 

aantal verwachtte bezoekers, dat op voorhand doorgegeven dient te worden door de huurder. Bij 

afrekening wordt aan de huurder 25% boven de aankoopprijs aangerekend. De huurder heeft het 

recht aanwezig te zijn bij de stockcontroles vóór en na het evenement. 

Het is verboden eigen drank te voorzien 

De sleutel dient aan het einde van het evenement en na het naar beneden laten en afsluiten van de 

poort in de, daarvoor voorziene,  brievenbus gedeponeerd te worden 

De eventhal dient achtergelaten te worden in dezelfde staat als bij ontvangst van de sleutel. Indien 

de huurder 75€ extra betaald, dient de vloer niet gedweild te worden.  Poetsproducten en 

handdoeken dienen door de huurder zelf voorzien te worden, alsook vuilniszakken. 

De huurder dient zelf toiletpapier en handdoekjes te voorzien op de toiletten.  

Eventuele boetes die uitgeschreven worden naar aanleiding van het evenement, vallen ten koste van 

de huurder  

De uitbater van eventhal Fabrik behoud zich het recht, extra kosten aan de huurder aan te rekenen 

bij het niet naleven van dit reglement en de zaal, ter controle, te betreden tijdens het evenement 

De tent buiten mag enkel gebruikt worden ter stockage van tafels en stoelen. Het mag zeker niet 

gebruikt worden als tent voor de catering / rookruimte. 

De lichten mogen enkel bediend worden via het dimpaneel. Het is verboden om deze stekkers uit te 

trekken.  

Het is niet toegelaten om de frigo’s na het feest uit te trekken of uit te schakelen.  

 



Wat te doen bij het verlaten van de zaal na het evenement 

 

De eventhal dient achtergelaten te worden in dezelfde staat als bij ontvangst van de sleutel. 

De houten nooddeur afsluiten 

De deuren naar de stockruimte dichtdoen/afsluiten 

Alle lichten dimmen 

Alle stopcontacten uittrekken 

Tl-lampen uitdoen 

De zwarte schuifpoort aan de vloer vergrendelen en afsluiten met het paddenslot 

Licht inkomhal uitdoen 

De poort naar beneden laten 

De deur van de poort afsluiten 

De sleutel in de brievenbus tegen de muur van de Fabrik deponeren (niet de brievenbus op straat!) 

 

 

Prijzen Huur zaal: 

225 euro op weekdagen ( ma t.e.m vrijdag) 

300 euro op zat en zon 

Trouwfeesten 500 euro 

75 euro voor de poets 

Prijzen zijn exclusief btw 

 


