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Algemene voorwaarden  
 

De Mozaïek is een huis van dialoog. Verschillende vrijwilligers en verenigingen hebben er een ruimte 

voor hun eigen vaste werking. Daarnaast organiseren de leden van de Mozaïek gezamenlijke activiteiten 

die een brug slaan naar de buurt en in uitbreiding naar de gehele bevolking van Willebroek.  

Ook komen ze naar de vergaderingen om de praktische en inhoudelijke werking van het 

ontmoetingshuis op te volgen. De vrijwilligers en verenigingen van het ontmoetingshuis hebben een 

aparte overeenkomst (zie samenwerkingsovereenkomsten) en houden zich aan het huishoudelijk 

reglement.  

CATEGORIEEN 

1) Bij de bepaling van de tarieven worden de gebruikers onderverdeel in 4 categorieën : 

A Erkende verenigingen/ scholen Willebroek/ partners van het welzijnsoverleg 

B Willebroekse dienstverlenende organisaties / instellingen buiten het welzijnsoverleg   

C Bedrijven / organisaties met commercieel karakter/ niet erkende verenigingen/niet-
Willebroekse verenigingen of organisaties 

D Diensten van de Organisatie Willebroek, CC De Ster en de erkende Willebroekse adviesraden 
maken gratis gebruik van de infrastructuur.  

lndien een vereniging een activiteit wil organiseren in samenwerking met een vereniging van 

Ontmoetingshuis Mozaïek voor buurtbewoners wordt deze vereniging in contact gebracht met de juiste 

vereniging/ verenigingen van de Mozaïek. Voor deze activiteit dient geen huur betaald te worden. Deze 

activiteiten vallen onder het huishoudelijk reglement van de Mozaïek.  

ACTIVITEITEN  

2) Het buurthuis wordt niet verhuurd aan particulieren voor privé-initiatieven en niet aan politieke 

partijen. De lokalen mogen niet gebruikt worden voor activiteiten van politieke aard.  

 

AANVRAAG 

3) Aanvragen voor het gebruik van de Mozaïek gebeuren bij de dienst Samenleven.  

4) Activiteiten van de verenigingen van de Mozaïek krijgen voorrang in de agenda. 

5) Aanvragen worden chronologisch behandeld, volgens datum van ontvangst. 

6) Opties genomen op een lokaal gelden maximum voor 2 weken  

 

HUURPRIJZEN & BETALING 

8) De huurprijzen gelden per dagdeel. 

9) Een dag wordt verdeeld in 3 dagdelen : 

a. van 8u00 tot 12u30 

b. van 12u30 tot 18u00  

c. van 18u00 tot 01u00 
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Bij overschrijding van deze uren wordt een extra dagdeel aangerekend. 

 

10) De huurprijzen gelden eveneens voor de voorbereiding en/of de tijd nodig voor het opruimen van 

de zaal. 

 

11) ln de huurprijs zijn verwarming en elektriciteit  inbegrepen. 

 

12) Na de activiteit wordt een factuur opgemaakt. De betaling geschiedt via overschrijving op 

rekeningnummer van Organisatie Willebroek met vermelding van het in de factuur opgenomen 

referentienummer. 

ANNULATIE 

13) Annulaties dienen uiterlijk 2 weken voor de geplande activiteit gemeld te worden aan de dienst 

Samenleven. Voor iedere laattijdige annulatie wordt het volledige tarief aangerekend. 

KLAARZETTEN & OPRUIMEN 

14) Elke huurder is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van de zaal (tafels, stoelen, versiering,…) 

15) Elk lokaal dient na gebruik in oorspronkelijke staat verlaten te worden en dit onmiddellijk na het 

beëindigen van de activiteit. Alle eigen materiaal (incl. voedingsmiddelen), leeggoed, vuil & 

vuilniszakken dienen door de huurder zelf verwijderd te worden. De zaal dient na de activiteit door de 

huurder uitgeborsteld te worden. 

16) De activiteit moet uiterlijk om 01u00 worden beëindigd. Het reglement op het nachtlawaai volgens 

art. 148 & 149 van de algemene bestuurlijke politieverordening, goedgekeurd in gemeenteraad van 

17/02/2018, dient te worden gerespecteerd. 

ROOKVERBOD 

17) ln alle zalen geldt een volledig rookverbod 

SANCTIES 

18) Het vuil achterlaten van de zaal of het toebrengen van schade aan de zaal of aan het aanwezige 

materiaal (technische uitrusting, tafels, stoelen, … ) geeft aanleiding tot het aanrekenen van extra 

kosten volgens onderstaand tarief : 

- extra schoonmaken & opruimen van de zaal : 30 euro per uur per personeelslid 

- schade toegebracht aan de zaal : via een kostenraming van de technische dienst 

- verlies van de sleutel : 30 euro 

19) Een bevestigde reservatie verplicht de huuraanvrager tot de naleving van het verhuurreglement. 

Een foutieve opgave van gegevens van de kant van de gebruiker die bepalend zijn voor de berekening 

van het huurgeld kan leiden tot een aanpassing van het facturatiebedrag waardoor dit kan afwijken van 

het bedrag vermeld op de bevestigingsbrief. Het niet naleven van reservatie-, annulatie en 

betalingsclausules hebben mogelijk de weigering van de organisatie van een toekomstig initiatief tot 

gevolg. 

Dit reglement is van toepassing voor de vermelde zalen voor alle activiteiten georganiseerd vanaf 

1/3/2019 
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Mozaïek – gelijkvloers  

Adres Appeldonkstraat 60, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Samenleven, Pastorijstraat 1, Willebroek 

samenleven@willebroek.be 
03/866.91.25 

Oppervlakte 80 m ² met keuken 

Activiteiten Vergaderingen 
Studiedagen 

Socio-culturele activiteiten 
Tentoonstellingen 
Recepties  

Max. aantal toegelaten personen 60 

Technisch materiaal Pc 
tv-scherm aansluitbaar op het internet 
flip-over 
tentoonstellingsborden 
keuken: elektrisch fornuis en koelkast 

Specifieke voorwaarden  - De sleutel van het gebouw dient opgehaald te 

worden aan de balie van het gemeentehuis 
(dagelijks van 9.00-12.30, ma, di, woe, van 
13.30 – 16.00 en op do van 1330 tot 19.30)  

- De sleutel dient teruggebracht te worden de 
eerste werkdag na de activiteit (voor 11.00 ’s 
morgens)  

- Activiteiten voor de buurt en van de vaste 

leden van de Mozaïek krijgen voorrang  
- De binnenkoer is verboden voor auto’s 
- Activiteiten kunnen doorgaan tot max. 01.00 

sluitingsperiode De Mozaïek heeft geen jaarlijkse sluitingsperiode 
en kan ook tijdens vakanties en op feestdagen 

gebruikt worden.  

 

TARIEVEN A B C 

 
Per dagdeel 
 

 
€12  

 
€36 

 
€72 
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Mozaïek – bovenverdieping 

Adres Appeldonkstraat 60, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Samenleven, Pastorijstraat 1, Willebroek 

samenleven@willebroek.be 
03/866.91.25 

Oppervlakte 50 m ² met keuken 

Activiteiten Vergaderingen 
Studiedagen 

Socio-culturele activiteiten 
Recepties  

Max. aantal toegelaten personen 50 

Technisch materiaal Pc 

flip-over 
keuken: elektrisch fornuis, oven en koelkast 

Specifieke voorwaarden  - De sleutel van het gebouw dient opgehaald te 
worden aan de balie van het gemeentehuis 
(dagelijks van 9.00-12.30, ma, di, woe, van 

13.30 – 16.00 en op do van 1330 tot 19.30)  

- De sleutel dient teruggebracht te worden de 
eerste werkdag na de activiteit (voor 11.00 ’s 
morgens)  

- Activiteiten voor de buurt en van de vaste 
leden van de Mozaïek krijgen voorrang  

- De binnenkoer is verboden voor auto’s 
- Activiteiten kunnen doorgaan tot max. 01.00 

 

sluitingsperiode De Mozaïek heeft geen jaarlijkse sluitingsperiode 
en kan ook tijdens vakanties en op feestdagen 
gebruikt worden.  

 

TARIEVEN A B C 

 
Per dagdeel 

 

 
€10 

 
€30 

 
€60 
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