
vzw KSA Moerkerke 
Belle Maertensstraat 48       materiaalmeester@ksam.be 
8340 Moerkerke         http://www.ksam.be 

Materiaalmeesters: Dante Reybrouck, 0470/20 54 67 OF Frederik Burggraeve 0493/64 18 52 

Huurreglement ‘t heem 
 

Prijs/dag (incl. water, gas, elektr.):  
 Derden :  € 60 
 Oud-leiding :  € 30 
 Waarborg :  € 120  
 Deze zijn te betalen aan de penningmeester vóór het in gebruik nemen. 

Nicolas Herrewyn 
Lieveberm 1 
8340 Moerkerke 
0475/727325 

 Na betaling ontvangt men de sleutels van de groene voordeur, de branddeur, de zijdeur en de 
witte kast. Het toilet zal open zijn. Bij verlies van een sleutel dient men € 10 te betalen. 

 Waarborg en huurprijs kunnen eventueel gestort worden op reknr. 738-0130287-38, maar 
moet zeker gebeuren voor de dag van verhuring.  

 Schadegevallen worden van de waarborg afgetrokken tot maximum nieuwprijs. Indien de 
schade meer bedraagt dan de betaalde waarborg dan wordt de rest van de kosten 
teruggevorderd op naam van de ondergetekende. 

 Om het heem te huren, neem contact op met een materiaalmeester! 
(Dante Reybrouck, 0470/20 54 67 OF Frederik Burggraeve 0493/64 18 52) 

of mail naar materiaalmeester@ksam.be 

 

Algemeen: 
 Er mag niemand blijven overnachten in het heem, zie Reglement van inwendige orde, Art 7. 
 Er mogen geen fuiven worden gegeven (d.w.z. 'normale' muziekinstallatie, aanvaardbaar 

volume) 
 Indien de politie moet ter plaatse komen in verband met klachten rond geluidsoverlast dan 

wordt de waarborg door ons niet terugbetaald. Ons heem beschikt niet over de nodige isolatie 
en daarom is het dus belangrijk om rekening te houden met het geluid en de bewoners rond 
het lokaal. 

 Indien andere activiteiten dan deze georganiseerd door KSA Moerkerke in de lokalen 
doorgaan of indien niet-leden zich in de lokalen begeven dan kan V.Z.W. KSA Moerkerke niet 
verantwoordelijk worden gesteld, zie het Reglement van inwendige orde, Art 8. 

 Het leidingslokaal en de materiaalplaats mogen niet worden betreden 
 Er is geen kampvuurplaats voorzien, omdat kampvuren verboden zijn. 

 Alle gebruikte ruimtes (inclusief toilet) moeten grondig gekuist worden. 

 De kost van verwarming zit in de huurprijs inbegrepen. 
 Hou aub ten allen tijde rekening met de buren!! 

 

Materiaal: 
 Gelieve schade zelf te melden, waarborg wordt teruggestort na controle 

 Gele (restafval) en blauwe (pmd) vuilniszakken gebruiken 
 Beschikbaar: 20-tal tafels, 35-tal metalen stoelen, 35-tal stoelen met stoffen zitting. 

 Keukenmateriaal op zelfde plaats terugzetten 
 Frigo's op tijd aanzetten indien nodig (diepvries in keuken is eventueel als frigo te gebruiken) 

 Zelf zorgen voor keukenhanddoeken en toiletpapier (tenzij de materiaalmeester toestemming 
geeft om de KSA keukenhanddoeken en toiletpapier te gebruiken)
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Verhuurcontract 't heem 
 

GA AUB RESPECTVOL OM MET MATERIAAL EN GEBOUW. ONS HEEM IS ONS HEEL DIERBAAR. 
DANK U. 

 

 
 

Ik …………………………..…………………………..……………… huur het heem van V.Z.W. 
KSA-Moerkerke, gelegen te 8340 Moerkerke, Belle maertensstraat 48,  op datum 
van  … … /… … /…  …  …  
en ik verklaar mij volledig akkoord met het verhuurreglement. 
 
Handtekening huurder:  
 
 
 
Handtekening materiaalmeester: 
 
 
 
Datum van ondertekening: 
 


