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Collegestraat 11 
9500 Geraardsbergen 
Telefoon: 054 41 24 37 
Fax: 054 41 16 28 
Info@sintcatharinacollege.be 

 

Gebruikersovereenkomst 

Verhuurder 
VZW Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid erfpachter van de schoolgebouwen van VZW OPBG, 
Collegestraat 11 te Geraardsbergen en Het Sint-Catharinacollege, Collegestraat 11 te 
Geraardsbergen, gebruiker van de gebouwen, verderop “school” genoemd. 

Beide vertegenwoordigd door Filip Santens, Directeur 

Huurder 
Stad Geraardsbergen, vertegenwoordigd door Algemeen directeur Veerle Alaert en Burgemeester 
Guido De Padt, verderop “ gebruiker” genoemd. 

Afspraken 
Volgende afspraken worden gemaakt: 

1. De Speelpleinwerking kan gebruik maken van het Sint – Catharina College vanaf 2 juli 2018 
tot en met 24 augustus 2018: 

- Week 1: 2 juli tot en met 6 juli 2018 
- Week 2: 9 juli tot en met 13 juli 2018 
- Week 3: 16 juli tot en met 20 juli 2018 
- Week 4: 6 augustus tot en met 10 augustus 2018 
- Week 5: 13 augustus tot en met 17 augustus 2018 
- Week 6: 20 augustus tot en met 24 augustus 2018 

 

2. Volgende ruimtes worden ter beschikking gesteld van de gebruiker: 
- Turnzaal 
- Benedenzaal 
- Refter 
- Conferentiezaal 
- Afwasplaats + frigo 
- 5 Klaslokalen 1ste verdieping aan de straatkant 
- Speelplaats 

 

3. Volgende afspraken worden gemaakt omtrent het gebruik van de lokalen: 
- Er wordt op de speelplaats enkel met plastieken ballen gespeeld. 
- Krijttekeningen mogen enkel op de speelplaats, niet op de gebouwen 
- Er mogen dingen opgehangen worden, maar er mag geen schade zijn aan de muren, 

deuren,… 
- De stoelen vanuit de conferentiezaal mogen enkel buiten gebruikt worden. 
- Het materiaal van de turnzaal blijft in de turnzaal staan. 
- Er wordt pas muziek gespeeld vanaf 9u00 . 
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- We gaan naar de refter via de tunnel, niet langs het beschermde gedeelte. 
4. Volgende afspraken worden gemaakt omtrent het klaarzetten en opruimen van de lokalen 

- Vrijdag 29 juni kunnen we het spelmateriaal verhuizen naar de school en starten met 
het klaarzetten van de school 

- Vrijdag 29 juni kunnen we gebruik maken van de lokalen vanaf 13u00 
- Van woensdag 1 augustus tot en met zaterdag 4 augustus gaat het speelplein 

voorbereiden en klaarzetten voor augustus. 
- Op vrijdag 24 augustus is het de laatste gewone speelpleindag van 2018. Het 

speelplein zorgt ervoor dat alles opgeruimd is en het materiaal terug staat. 
 

5. Per dag betaalt de gebruiker de som van 75 euro aan de school als gebruiksvergoeding. In 
totaal komt dit op € 2 250 euro aangezien er 30 dagen werking is. Dit is inclusief verbruik van 
elektriciteit en water. 
 

6. In volgende lokalen wordt geen toegang verleend: 
- Keuken 
- Binnenplaats  
- Andere klaslokalen  

 

7. Volgende materialen worden van de school gebruikt: 
- Tafels en stoelen 
- Frigo 

 

8. De gebruiker verbindt er zich toe de gebruikte locaties steeds netjes achter te laten. De 
toiletten moeten elke dag gepoest worden.  Op het einde van de speelpleinperiode wordt 
alles grondig gepoetst door de gebruiker. 
 

9. De gebruiker zorgt ervoor dat het afval gesorteerd wordt. Nl.: Gft, pmd, papier / karton en 
restafval. Hij zorgt er tevens voor de vuilniszakken, pmd-zakken en stickers voor de gft – 
containers. De gebruiker plaatst zelf het afval buiten voor de ophaling ervan volgens de 
afvalkalender van ILVA.  
 

10. De gebruiker maakt gebruik van de internetverbinding van de school voor de inschrijvingen 
en de werking van het speelplein.  
 

11. De verantwoordelijke ontvangt 2  sleutels van de locatie en zorgt ’s morgens en ’s avonds 
voor het nauwkeurig afsluiten van de poorten, deuren en vensters. 
 

12. Eventuele aangerichte schade zal zo snel als mogelijk aan de Stad Geraardsbergen, dienst 
Jeugd, Aangerekend worden.  
 

13. De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 

14. De gebruiker staat zelf in voor de nodige verzekeringen. 
 

Opgemaakt te Geraardsbergen, op 10 mei 2017 

Verhuurder 
 
 
 
Filip Santens 
Directeur 

Stad Geraardsbergen 
 
 
 
Veerle Alaert   Guido De Padt 
Algemeen directeur  Burgemeester 

 


