Gebruikersreglement expositieruimte Peter Benoit Huis
ARTIKEL 1:
Het Peter Benoit huis wordt de locatie in Harelbeke voor tentoonstellingen,
workshops, vormingen… kortom een creatieve hub. De expositieruimte wordt
hiervoor beschikbaar gesteld. De initiatieven in het Peter Benoit Huis moeten
overeenstemmen met de waarden die stad Harelbeke uitdraagt zoals respect en
gelijkwaardigheid.
ARTIKEL 2:
De exporuimte in het Peter Benoit Huis kan bij voorkeur gebruikt worden door
lokale kunstenaars en socio-culturele verenigingen uit Harelbeke of andere
creatievelingen.
ARTIKEL 3:
Elke reservatieaanvraag gebeurt maximaal 1 jaar op voorhand via het
aanvraagformulier op www.peterbenoithuis.be. De aanvragen worden binnen 2
weken behandeld en beantwoord door de dienst erfgoed. Bij elke aanvraag kan
een voorkeur voor huurperiode worden doorgegeven voor maximum 2 weken.
ARTIKEL 4:
De ruimte kan gratis worden gebruikt, maar de gebruiker staat in voor het
ontvangen van bezoekers voor de permanente opstelling van het Peter Benoit Huis
en het openen en sluiten van het gebouw. Er wordt hiervoor gerekend op het
principe van een goede huisvader.
ARTIKEL 5:
Elke activiteit georganiseerd in het Peter Benoit Huis is voor iedereen toegankelijk
en gratis. Het is niet toegelaten om toegangsgelden te ontvangen.
ARTIKEL 6:
De gebruiker voorziet tijdens de huurperiode altijd opening van het Peter Benoit
Huis elke zaterdag en zondag telkens van 14 uur tot 17 uur, ook op feestdagen.
Buiten deze openingstijden kan de gebruiker zelf de openingstijden bepalen. De
gebruiker voorziet zelf in permanentie tijdens de openingstijden van de
tentoonstelling.
ARTIKEL 7:
De sleuteloverdracht gaat telkens door op maandag of donderdag of na afspraak
met dienst Erfgoed. Bij de sleuteloverdracht voor en na afloop van de huurperiode
wordt samen met een personeelslid van dienst erfgoed een rondgang gedaan in
het gebouw. De gebruiker wordt bij de sleuteloverdracht op de hoogte gebracht
van alle veiligheidsvoorzieningen (blustoestellen, nooduitgangen, brandmelders..)
en handelingen (aansteken lichten, gebruik erfgoedapp…) van het Peter Benoit
Huis. Het gebruikersreglement wordt bij de sleuteloverdracht getekend.
ARTIKEL 8:

De stad voorziet nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming en water). Bij
technische problemen kan de gebruiker terecht bij het technisch team op het
nummer 0492 13 98 34.
ARTIKEL 9:
Er mag in de tentoonstellingsruimte enkel gebruik worden gemaakt van de
voorziene ophangsystemen. Muurkauwgum is toegestaan. Plakband, stickers en
nagels op/in de muren zijn niet toegelaten. Het gebruik van open vuur, kaarsen,
ovens, opwarmtoestellen, baktoestellen zowel elektrisch of op gas zijn verboden.
Indien er schade wordt vastgesteld zal deze aangerekend worden.
ARTIKEL 10:
De gebruiker mag niets bevestigen aan de buitenzijde van het gebouw (banners,
reclame, publiciteit, etc.). Het sandwichbord van het Peter Benoit Huis kan worden
gebruikt om tijdens de openingstijden buiten reclame te maken.
ARTIKEL 11:
De gebruiker laat bij afloop van de huurperiode de ruimte na in oorspronkelijke
staat en staat in voor het opruimen van de ruimte. De gebruiker neemt alle afval
mee in eigen vuilniszakken.
ARTIKEL 12:
Verkoop van werken wordt niet toegestaan, er mogen geen prijskaartjes bij de
werken worden geplaatst.
ARTIKEL 13:
De gebruiker is verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van Sabam in het
geval van het (af)spelen van muziek.
ARTIKEL 14:
De gebruiker voorziet zelf een verzekering voor zijn/ haar kunstwerken en eigen
inboedel en activiteiten. De stad voorziet als eigenaar van het gebouw een
verzekering tegen brand en aanverwante risico’s.
ARTIKEL 15:
Een eenmalige receptie georganiseerd door de gebruiker is toegestaan naar
aanleiding van de activiteit. De gebruiker richt een uitnodiging van het aan het
stadsbestuur en aan de cultuurraad.
ARTIKEL 16:
De gebruiker staat zelf in voor de promotie van de activiteit, voor het maken en
verspreiden van de uitnodigingen, affiches, reclameborden,… en de bijhorende
kosten en drukwerk. De gebruiker maakt gebruik van de logo’s van de stad en
Peter Benoit Huis voor alle communicatie en drukwerk.
ARTIKEL 17:
De gebruiker bezorgt 1 maand voor de start van de activiteit een promotekst en
afbeelding voor de website www.peterbenoithuis.be en de UiTdatabank.

ARTIKEL 18:
Er kan op elk ogenblik controle gebeuren door een aangestelde van de stad. Bij
het niet naleven van bovenstaand reglement kan de stad de verhuring ten allen
tijde stop zetten en tevens weigeren in de toekomst.

