
GEBRUIK PA INSTALLATIE – bijlage huishoudreglement De Club 

 Gebruik van de muziek- en lichtinstallatie is gratis voor live optredens. Voor niet-live events 

(fuiven,…) kan de PA installatie niet gebruikt worden. 

 De techniekerpoule is een poule van ervaren en gediplomeerde geluidstechniekers. De 

huurder/bands kunnen zelf nog een technieker aanstellen echter moet er dan ook steeds een 

technieker van de poule aanwezig zijn. 

 De aanvraag voor de installatie dient te gebeuren bij de verhuuraanvraag of kan een week 

hierna nog gebeuren. Wegens praktische afspraken kan dit niet later dan 6 weken voor het 

event worden gereserveerd. 

 Er is basislicht voorzien voor optredens. De basisvoorziening van licht mag niet verhangen 

worden. De opstelling dient na de huur dus identiek te zijn als voordien. De huurder mag zelf 

(extra) licht voorzien en mag aan de bestaande trussconstructie gehangen worden. Echter 

met een maximale belasting van 120 kg. Aan toog of het betonnet aan het plafond mag niets 

bevestigd worden.  

 Praktische afspraken met de toegewezen technieker. 

o De verhuurder bezorgt de huurder 4 weken voor het event de contactgegevens van 

de technieker.  

o De organisator neemt ten laatste 2 weken voor aanvang van het event contact op 

met de technieker. 

o De organisator bezorgt ten laatste 1 week voor het event de technische fiches aan de 

technieker en bespreekt de (haalbare) timing & playlist. Indien uit de technische 

fiche blijkt dat er specifieke zaken moeten voorzien worden, op vraag van band of 

organisator, dienen deze gehuurd te worden op koste van de huurder. 

o De huurder voorziet (minimum) 1 stagehand die de technieker tijdens de avond helpt 

bij opbouw en afbraak. 

o Tijdens het evenement voorziet de organisator de technieker van drank. 

o Het inzetten van een technieker kost 206 euro (BTW exclusief). Voor dit bedrag 

werkt de technieker maximaal 8 uur, voorbereidingen inbegrepen. Elk begonnen uur 

bovenop die 8u wordt extra aangerekend aan 25 euro (BTW exclusief). De technieker 

factureert rechtstreeks naar de huurder.  

o De factuur van techniek kan binnengebracht worden in het kader van de 

“impulssubsidie”. De technieker bezorgt ons een kopie van de factuur. 

o Indien het live event overgaat in DJ feest dan dient de huurder vanaf de overgang tot 

op het einde "een steward" te voorzien bij de PA installatie. Niet noodzakelijke 

materialen zullen opgeborgen worden. Indien er schade/diefstal is na afsluiten door 

de technieker zal voor herstelling of vervanging beroep gedaan worden op de 

waarborg. 

o De technieker blijft tot alle materialen van de PA installatie zijn opgeborgen. Tenzij er 

een DJ feest volgt en er afspraken gemaakt zijn over welk materiaal blijft staan. Ook 

bij het opruimen voorziet de huurder in minimaal 1 stagehand. 

 Bij inbreuk op één van bovenstaande afspraken zal de waarborg van de zaal gedeeltelijk of 

geheel ingehouden worden. 


