
AANVRAAGFORMULIER 
voor het tijdelijk gebruik van het kerkgebouw O.-L.-Vr.-Geboorte Overslag 

(in afwachting van een herbestemming) 

 

De aanvrager bevestigt bij ondertekening van dit aanvraagformulier de 

gebruiksovereenkomst voor het tijdelijk gebruik van het kerkgebouw gelezen en begrepen 

te hebben en hiermee akkoord te gaan. 

 

Belangrijke afspraken voor gebruik van het gebouw: 

1. De huurder staat in voor de opkuis van het gebouw en uitgang, tot aan de parking. 

2. De huurder is verplicht een toiletwagen te voorzien. 

3. Verwarming : de huurder mag de thermostaten van kerk en sacristie bijstellen maar stelt 

ze na afloop van het evenement terug in op 10°C.  

4. De huurder mag de aanwezige 120 stoelen gebruiken. 

5. Na het evenement moet de huurder alles terugplaatsen volgens de oorspronkelijke 

opstelling. 

Als de huurder deze afspraken niet nakomt, zullen de kosten voor het extra werk e.a. 

afgehouden worden van de waarborg. 

Na goedkeuring van de aanvraag, wordt  de gebruiksovereenkomst opgemaakt en door 

beide partijen ondertekend. De huurder kan met deze overeenkomst na telefonische 

afspraak via 09/ 337 77 36, de sleutel ophalen bij GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 

6,  9185 Wachtebeke. 

 

Bijzondere schikkingen inzake veiligheid : 

a.  Nooduitgangen: 

(1) De hoofdingang van de kerk. 

Deze bestaat uit een sas van 2 dubbele deuren : de  “dubbele buitendeur” (naar binnen 

opendraaiend) en de “dubbele binnendeur” (naar buiten opendraaiend) met links en rechts 

daarvan een enkelvoudige toegangsdeur naar de kerk.  De huurder is verplicht de dubbele 

buitendeur OPEN te laten staan (de open deuren zijn vastgemaakt) tijdens het evenement. 

De dubbele binnendeur is voorzien van een paniekontgrendeling en vormt de nooduitgang. 

De huurder zorgt ervoor dat een vluchtweg van ten minste 2 meter breed, vrij van 

hindernissen, toegang geeft tot deze nooduitgang achteraan in de kerk. 

(2)  De nooduitgang rechts in de zijgevel van de kerk. 

OPGELET: deze deuren mogen alleen als nooduitgang worden gebruikt! Bij het openen van 

deze nooduitgang start een alarmsirene en gaat de buitenverlichting van de vluchtweg aan. 

De huurder zorgt ervoor dat deze nooduitgang vrij is van hindernissen (bv. kabels).  



(3)  De sacristie. 

OPGELET: deze deur mag alleen als nooduitgang worden gebruikt bij een evenement waarbij 

meer dan 200 personen aanwezig zijn in de kerk. De huurder brengt de betrokken personen 

die zich in het kerkkoor zullen bevinden (vb. uitvoerders, orkestleden, solisten), ervan op de 

hoogte dat zij bij alarm de buitendeur van de sacristie als nooduitgang moeten gebruiken. 

De nooduitgang bestaat uit een sas van 2 deuren: de binnendeur die naar buiten draait en 

voorzien is van een paniekontgrendeling, en de buitendeur die naar binnen opendraait. 

De huurder is verplicht om tijdens het evenement de buitendeur volledig open te zetten en 

met de deurhaak aan de muur vast te maken. De binnendeur moet dicht zijn zodat niemand 

van buitenaf langs daar naar binnen kan. 

De toegang van het kerkkoor naar sacristie bestaat ook uit 2 deuren : de eerste deur (naar 

de kerk) moet ook openstaan en vastgemaakt worden met de daartoe voorziene haak 

onderaan de koorbank. De tweede deur (naar de sacristie) moet volledig open staan. 

De huurder zorgt voor een vluchtweg van tenminste 1 meter breed van het koor naar de 

ingangsdeur van de sacristie en vervolgens tot de nooduitgang van de sacristie. Deze moet 

vrij van hindernissen zijn. 

b. De noodverlichting van het kerkgebouw is aangesloten op de verlichtingscircuits waarvan 

de zekeringen zich in de sacristie bevinden.  

Als de huurder uitsluitend eigen verlichting met voeding van een externe generator of van  

de gemeentelijke voedingskast op de parking gebruikt, dan moet de huurder ook een eigen 

noodverlichting installeren. 

c.  Open vuren (kaarsen, …) zijn niet toegelaten. 

d.  Tijdens de huurperiode, d.w.z. zolang de huurder de sleutel heeft, staat de huurder in 

voor het openen, het toezicht, het doven der lichten en het slotvast sluiten van de 

buitendeuren na elk gebruik. Als er niemand in de kerk aanwezig is moeten alle deuren 

slotvast dicht zijn. 

e. De huurder duidt 1 persoon aan die instaat voor de veiligheid tijdens het evenement. De 

naam en GSM nummer worden ingevuld op het aanvraagformulier bij ‘verantwoordelijke 

veiligheid tijdens activiteit’. 

f. De huurder mag aanvullende verlichting en andere apparatuur gebruiken, als dit op 

voorhand vermeld wordt op de aanvraag bij ‘Extra’s’. Er mogen geen wijzigingen aan de 

vaste installatie uitgevoerd worden.  

g. De huurder mag een podium plaatsen maar moet dit vermelden op de aanvraag bij 

‘Extra’s’. Opgelet: de voorschriften voor de vluchtwegen in de kerk moeten gerespecteerd 

worden. 

h. Toegang tot het doksaal  kan maar moet worden vermeld op de aanvraag bij ‘Extra’s’ 

samen met de reden (vb. foto’s of opnames…). 

 

 

 

 



 

Naam van de vereniging: …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam en adres van de aanvrager/verantwoordelijke:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon/ GSM: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gevraagde datum: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geplande activiteit:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Extra’s : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam en GSM nr. van de verantwoordelijke veiligheid tijdens 

activiteit: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voor akkoord,  

de aanvrager, 


