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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: De gebruiker dient dit contract te kunnen voorleggen aan een aangestelde van PIANOFABRIEK die 

erom vraagt. Alle deelnemers dienen zich aan het onthaal te registreren voorgaand aan de start van de 

activiteit. Indien de activiteit over verschillende dagen wordt gespreid, dan nog dienen zij zich elke dag te laten 

registreren. 

Artikel 2: Alle afspraken die voor de activiteit/voor het zaalgebruik door PIANOFABRIEK per mail aan de 

gebruiker werden verzonden, worden als een addenda van de gebruikersovereenkomst beschouwd en maken 

integraal deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 3: PIANOFABRIEK, via de conciërge of zijn vertegenwoordiger, heeft  op elk moment toegang tot alle 

lokalen die de gebruiker in gebruik neemt. 

Artikel 4: PIANOFABRIEK is open van maandag tot en met zaterdag van 8u00 tot 22u30. Buiten deze 

openingsuren zijn gebruikers en bezoekers niet toegelaten in het centrum. De gebruiker dient daarom genoeg 

tijd te voorzien om zijn activiteit te beëindigen zodat iedereen effectief het centrum kan verlaten voor 22u30. 

Op zondag is het centrum gesloten en is PIANOFABRIEK niet toegankelijk, ook niet voor de opkuis of 

voorbereidingen van activiteiten.  

Artikel 5: PIANOFABRIEK heeft op ieder moment het recht om de toegang tot het centrum te weigeren, 

deelnemers van de activiteit te verwijderen of de activiteit op te schorten indien deze een gevaar vormt, 

overlast veroorzaakt en/of de infrastructuur beschadigd.  

Artikel 6: De gebruiker is hoofdelijk verantwoordelijk voor wat er in en rond de gebruikte lokalen gebeurt 

tijdens de gehuurde periode.  

Artikel 7: PIANOFABRIEK is verantwoordelijk voor een verzekering en vergunning die verbonden zijn met de 

exploitatie van het gebouw. 

Artikel 8: PIANOFABRIEK verklaart een verzekering betreffende objectieve aansprakelijkheid voor brand en 

ontploffingen te hebben. 

Artikel 9: De gebruiker dient de geldende normen voor veiligheid binnen het gebouw ten volle na te leven. 

Deze normen zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement voor de Arbeid (ARAB), in de richtlijnen van de 

Brandweer van Brussel en in de voorwaarden van de Exploitatievergunning.  

De gebruiker zal er nauwlettend op toezien dat: 

• Alle aanwezige nooduitgangen duidelijk zichtbaar blijven, vrij zijn voor doorgang en steeds 

toegankelijk zijn en dit tijdens de volledige duur van de huurperiode en bij het verlaten van de 

ruimten. 

• Alle aanwezige nooduitgang verlichting steeds zichtbaar blijft. Indien de gebruiker merkt dat de 

noodverlichting niet functioneert, zal hij dit onmiddellijk melden aan het bevoegde personeel van 

PIANOFABRIEK. 

• Er nooit risicovolle handelingen zullen plaatsvinden die lichamelijke ongevallen of beschadigingen aan 

de ruimten of het volledige gebouw kunnen veroorzaken. Daarom is het verboden om vuur te stoken 

in het gebouw (ook in de buiten ruimtes), wapens mee te nemen of te dragen. Bij overtreding van dit 

punt zal PIANOFABRIEK onmiddellijk de politiediensten informeren en een formele klacht indienen.  

Artikel 10: PIANOFABRIEK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen opgelopen bij het gebruik van 

de gehuurde lokalen. De gebruiker dient zelf een verzekering af te sluiten voor zichzelf, de leden van zijn 
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vereniging en de bezoekers voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 

schade aan derden. 

Artikel 11: De gebruiker dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit de wetgeving, 

politiereglementen, etc. In dit verband willen we onderstrepen dat de wetgeving het gebruik of het aanzetten 

tot de consumptie van alcoholische dranken door personen jonger dan 16 jaar verboden is. 

Artikel 12: PIANOFABRIEK is gebonden aan de algemeen geldende normen voor de verspreiding van versterkt 

geluid conform het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26/01/2017 (BS 21/02/2017 & BS 

19.12.17). Binnen dit kader verbindt de gebruiker zich er toe geen versterkt geluid te verspreiden dat het 

niveau van 95 dB(A) en 110 dB(C) overschrijdt (berekend op de duur van 15 minuten) 

Artikel 13: De gebruiker/organisator is gehouden tot het betalen van alle mogelijke taksen, belastingen, 

auteursrechten, … (zoals bijvoorbeeld Sabam/Unisono, billijke vergoedingen, …) die het gevolg zijn van de 

activiteiten die in de lokalen of hun onmiddellijke omgeving doorgaan.  

Artikel 14: Het is uitdrukkelijk verboden om binnen te roken. Dit geldt voor alle gehuurde ruimtes, de gangen, 

onthaal, café en andere lokalen die zich binnen het gebouw van PIANOFABRIEK bevinden. De enige openlucht 

ruimten waar het toegelaten is te roken is het terras naast het café en de buitenkoer aan de Zabriskie zaal. 

Artikel 15: Gebruik van tape, stickers, punaises, spijkers, nagels en nietjes is verboden. Voor aanhechting van 

materialen is het verplicht kleefgom te gebruiken of bevestigingsogen aan het plafond. Er mogen geen gaten in 

de muur of het plafond gemaakt worden. 

Artikel 16: Alle dranken, hapjes en maaltijden worden verplicht afgenomen  via de eigen horeca- en 

cateringdiensten van PIANOFABRIEK. Uitzonderlijk mag hiervan afgeweken worden mits voorafgaande 

schriftelijke toestemming en de betaling van 60 euro stopselgeld. Externe catering kan mits vooraf goede 

afspraken worden gemaakt. 

Artikel 17: Een volledige beschrijving van het meubilair en technisch materiaal van de verhuurde ruimten zijn 

terug te vinden op volgende link: https://www.pianofabriek.be/zalen. De standaard uitrusting is inbegrepen in 

de huurprijs van de ruimten. Indien de gebruiker extra materiaal wenst te gebruiken (en dus niet in de 

standaard uitrusting zit inbegrepen) zal de Pianofabriek hem hiervoor extra kosten aanrekenen. De 

beschikbaarheid van het extra materiaal kan enkel gegarandeerd werden indien het hieronder wordt vermeld 

of indien er een formeel akkoord per mail werd bevestigd door de bevoegde dienst van de Pianofabriek. De 

gebruiker is verantwoordelijk gesteld voor het materiaal tijdens de huurperiode, bij verlies of schade zal hem 

extra kosten worden aangerekend ter schadeloosstelling. 

Artikel 18: PIANOFABRIEK is niet verzekerd voor ongevallen en diefstallen tijdens activiteiten. We verwachten 

dat de gebruikers een verzekering afsluiten voor de risico’s verbonden aan hun activiteit.  

Artikel 19: De gebruiker mag de naam “PIANOFABRIEK” enkel gebruiken als adresvermelding. In geen geval 

mag het logo gebruikt worden. PIANOFABRIEK neemt activiteiten die in het kader van een verhuur 

plaatsvinden enkel op in zijn algemene communicatie mits voorafgaand overleg. 

Artikel 20: Indien de activiteit omwille van overmacht (brand, staking, …) niet kan doorgaan, brengen de 

partijen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte. Het contract wordt voor die dag dan verbroken zonder dat één 

van de partijen een recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van weder rechterlijke verbreking van 

de overeenkomst door één van de partijen, zal een recht op schadevergoeding verschuldigd zijn; waarvan het 

minimumbedrag gelijk is aan de hierboven overeengekomen bijdrage aan de vaste kosten, te vermeerderen 

met de eventuele productie-, administratie- of gerechtelijke kosten. Indien de huur meerdere dagen betreft, 

dan valt dit artikel enkel voor de dag waarop de overmacht betrekking heeft. 
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Artikel 21: Annulatievoorwaarden 

De gebruiker kan de huidige overeenkomst annuleren volgens de volgende voorwaarden: 

• Annuleringen kunnen enkel schriftelijk worden meegedeeld en enkel op het volgende mailadres: 
zalen@Pianofabriek.be 

• Annuleringen zijn gratis tem 7 werkdagen mits een schriftelijke verwittiging voor aanvang van de 
huurperiode 

• Tot 5 werkdagen (de deadline om dit te communiceren betreft de 6de werkdag voor aanvang van de 
activiteit) zal de gebruiker 25% van het totaalbedrag ter schadeloosstelling aan de Pianofabriek dienen te 
betalen. 

• Tot 3 werkdagen (de deadline om dit te communiceren betreft de 4de werkdag voor aanvang van de 
activiteit) zal de gebruiker 50% van het totaalbedrag ter schadeloosstelling aan de Pianofabriek dienen te 
betalen. 

• Vanaf 24u voor aanvang van de activiteit 100% van het totaalbedrag ter schadeloosstelling aan de 
Pianofabriek dienen te betalen. 

• Onder totaalbedrag verstaan we het bedrag van de zaalhuur alsook het totaalbedrag aan catering dat 
werd besteld en waarvan het bedrag in bovenstaand paragraaf wordt vermeld. 

 

Artikel 22: PIANOFABRIEK eigent zich het recht toe om een voorschot aan de gebruiker te vragen van het 

volledige bedrag dat in de gebruikersovereenkomst staat vermeld. Dit verzoek zal per mail aan de gebruiker 

worden gecommuniceerd aan het mailadres dat hij in de gebruikersovereenkomst heeft vermeld.  

Artikel 23: In het geval dat een voorschot aan de gebruiker wordt gevraagd, zal de reservatie en het gebruik van 

de zalen enkel gegarandeerd kunnen worden na ontvangst van het gevraagde bedrag zoals opgegeven op de 

huurovereenkomst door PIANOFABRIEK. 

Artikel 24: De betaling dient zonder opschorting of verrekening te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na 

factuurdatum via een overschrijving van het gevraagde bedrag op het IBAN-nummer BE17 4389 2325 6121 

(BIC: KREDBEBB) op naam van PIANOFABRIEK vzw 

Artikel 25: Na het verstrijken van de betalingstermijn is de gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De gebruiker is dan een rente verschuldigd van 2% per maand op het 

totaalbedrag van de factuur met een minimum van 62 euro en een interest van 12% per jaar, te rekenen vanaf 

het verval van de factuurdatum 

Artikel 26: In geval er een liquidatie, faillissement of (voorlopige) schuldsaneringsregeling ten aanzien van de 

gebruiker wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt genomen op een wezenlijk deel van het vermogen 

alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de gebruiker uit hoofde van enige 

overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. PIANOFABRIEK is dan bevoegd om de gesloten overeenkomst met de 

gebruiker op te schorten en onmiddellijk over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst. 

Artikel 27: De rechtbank van Brussel is als enige bevoegd over alle geschillen ontstaan tussen de gebruiker en 

PIANOFABRIEK. PIANOFABRIEK blijft echter verantwoordelijk om het geschil neer te leggen bij de bevoegde 

rechter van de woonplaats van de gebruiker. 
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