
GAMEBOX VZW - REGLEMENT 

 

1. Gebruikers  

Gamebox staat voor een open karakter en wil een open huis blijven voor iedereen.  
Evenementen met een discriminerend karakter, of waar bepaalde overtuigingen en boodschappen worden verkondigd die 
tegenstrijdig zijn met ons open karakter, kunnen geweigerd worden. 

De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.  

Gamebox vzw heeft het recht gebruikers te schorsen bij inbreuk op deze huisregels. 
 

2. Algemene voorwaarden  

Mensen die Gamebox clubhuis komen bezoeken om welke reden dan ook dienen zich te melden bij de receptie.  
 
Gebruik van het binnenplein wordt enkel toegestaan in overleg met Gamebox verantwoordelijke. In elk geval moet het 
binnenplein na 22 uur  stil zijn. 

Gamebox clubhuis behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, 
openingstijden en tarieven te wijzigen.  
 

3. Toegangsprijs  

Bij het afsluiten van abonnementen dient het verschuldigde abonnementsgeld in één keer contant te worden betaald. Vanaf de 
eerstvolgende maand van lidmaatschap volgende op de maand van ingang, wordt de contributie maandelijks geïncasseerd.  
 
De gamer dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse contributie.  
 
Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.  
 
De gamer ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, 
direct te betalen bedragen een lidmaatschapspas, die bij elk bezoek aan Gamebox clubhuis moet worden meegenomen. In 
geval van vermissing of beschadiging van uw badge dient u tegen betaling van € 5, = een nieuw badge aan te schaffen aan de 
receptie.  
 
Personeel en het bestuur van Gamebox vzw hebben steeds gratis toegang tot alle activiteiten. 
 

4. Catering en Horeca  

Gamebox zorgt voor een eigen drankaanbod. Het is de gebruiker niet toegelaten zelf drank mee te brengen. De gebruiker koopt 
de drank bij Gamebox (drankaanbod en prijzen in bijlage1). 

De gebruiker zorgt zelf voor tappers. De gebruiker verkoopt drank aan de vaste drankprijzen van Gamebox, tenzij anders 
overeengekomen. 

De drankvoorraad wordt voor en na de activiteit door beide partijen geteld, genoteerd en ondertekend. Aan de hand van deze 
stocktelling zal een factuur opgesteld worden die door de gebruiker binnen de 15 dagen na ontvangst betaald moet worden.  

Sterke drank: 
Als een gebruiker sterke drank wenst te schenken moet de gebruiker zelf een vergunning voorzien. Deze vergunning is nodig 
vanaf 3 aaneensluitende dagen. Zonder deze vergunning mag er geen sterke drank verkocht worden.  

Afspraken over het schenken van sterke drank worden altijd met Gamebox besproken. 

De gebruiker staat zelf in voor het verloop van de avond (tappen, opbouw, afbouw). De lege flesjes dienen gesorteerd terug te 
worden gezet. De frigo’s dienen terug aangevuld te worden zoals bij de start van de activiteit. 

Het aanbieden van voedingswaren kan enkel in beperkte mate toegestaan worden en dit steeds in afspraak met Gamebox. 
 

  



5. Looptijd en opzegging  

 
Het Gamebox clubhuis lidmaatschap is geldig voor een onbepaalde periode afhankelijk van de gekozen contract vorm en kan 
alleen door opzegging worden beëindigd.  
 
 
Publiciteit  

Voor open activiteiten maakt de organisator voldoende publiciteit naargelang de grootte en aard van de activiteit. Publiciteit die 
gevoerd wordt, dient duidelijk de naam en adres van de verantwoordelijke uitgever  of van de inrichtende vereniging, de 
toegangsprijzen, het adres (Oudaan 14, 2000 Antwerpen) het logo van Gamebox en de website www.game-box.be te 
vermelden. Het logo van Gamebox kan worden gedownload via www.game-box.be . 

Gamebox neemt eventueel activiteiten met een open karakter op in haar eigen promotiekanalen: website, digitale  nieuwsbrief, 
facebook. 
 
Gamebox vzw wijst er op dat het verboden is affiches aan te brengen op andere dan daarvoor voorziene plaatsen zoals 
vermeld in de politiecodex afdeling 5 art 41 tot 51. Eventuele boetes of veroordelingen als gevolg van overtredingen op deze 
regel zijn voor de gebruiker. 
 

6. Decoratie  
 

Mogelijkheden voor decoratie kunnen met Gamebox besproken worden.  
Het is verboden de ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen. Zij mogen 
van geen enkel hechtmiddel voorzien worden.  

Het is verboden niet brandbestendige versiering of decoratie aan te brengen. Alle open vuur is verboden! 
 

7. Schade/ diefstal/ verdwijning:  
 

De gebruiker is verantwoordelijk voor beschadiging aan, diefstal en/of verdwijning van materiaal/infrastructuur toebehorend aan 
het jongerencentrum veroorzaakt door hemzelf, zijn aangestelde, of de deelnemers van de door hem ingerichte activiteit. De 
schadevergoeding bedraagt de herstellings- en/of vervangingskosten. Bij schade krijgt de gebruiker zijn waarborg niet of slechts 
gedeeltelijk terug. Wanneer de schade de waarborg zou overschrijden, wordt de meerkost ook aan de gebruiker aangerekend.  

De gebruiker moet alle onzichtbare gebreken die tijdens de duur van het gebruik worden vastgesteld, na het verlaten van het 
lokaal, onmiddellijk kenbaar maken aan de organisatie.  

Er wordt regelmatig getagd in Gamebox. Indien dit de avond zelf wordt opgemerkt, stelt de permanentieverantwoordelijke een 
anti-graffitikit ter beschikking om de tags op te kuisen. Het is aan de gebruiker om de tags op te merken en het initiatief te 
nemen om ze te verwijderen. Indien de tags pas na afloop opgemerkt worden, verwijdert Gamebox de tags en wordt er 50 euro  
van de waarborg gehouden. 

Het is ten strengste verboden om Gamebox apparatuur mee naar huis te nemen!  
 

8. Verzekeringen & Brand  
 
 

Gamebox raadt de gebruiker ten sterkste aan om zich alleszins te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. Een 
verzekering lichamelijke ongevallen voor vrijwilligers is ook aangeraden. In bepaalde gevallen kan Gamebox vzw een dergelijke 
verzekering eisen. Duplicaat kan worden opgevraagd. Andere verzekeringen zijn optioneel, maar dienen zeker overwogen te 
worden. 

In geval van brand dienen de ruimtes geëvacueerd te worden volgens het evacuatieplan van het gebouw. In bijlage2 vind je 
zo’n plan. Bij ondertekening van het contract geeft de gebruiker aan dit evacuatieplan te kennen. 
 
De gebruiker dient alle nooduitgangen vrij te houden. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen 
kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen. De 
noodverlichting in het gebouw mag nooit uitgeschakeld worden.  
 
Brandblussers mogen niet verplaatst en/of afgedekt worden. 

  



9. Overlast  
 

 Eventuele boetes of veroordelingen ten gevolge van overlast veroorzaakt door de gebruiker of door bezoekers van de activiteit 
ingericht door de gebruiker zullen worden verhaald op de gebruiker. Bij tussenkomst van politie of hulpdiensten fungeert (de 
vertegenwoordiger van) de gebruiker dan ook als verantwoordelijke en aanspreekpunt. 
Overlast beteken zowel te luide muziek als overlast door bezoekers die voor het gebouw roepen, sluikstorten, wildplassen, … 

 Gamebox vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die op kunnen treden aan het gehoor van de 
bezoeker. Het verblijf in Gamebox geschiedt derhalve geheel op risico van de bezoeker. Het ingestelde maximumvolume van 
de geluidsinstallatie dient gerespecteerd te worden. 
 
De gebruiker neemt ook maatregelen om de overlast voor het gebouw zoveel mogelijk te beperken. 
 

10. Agressie, alcohol, drugs  
 
Bezoekers die vormen van agressie vertonen kunnen de toegang tot het clubhuis Gamebox geweigerd of ontzet worden, door 
de verantwoordelijke, om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. 

We vragen om streng toe te zien en direct op te treden tegen overmatig alcoholgebruik; bezit, gebruik en dealen van drugs; 
vandalisme; herrieschoppers;… De gebruiker kijkt er ook nauwgezet op toe dat er geen alcoholische dranken worden 
geschonken aan jongeren beneden de zestien jaar en geen sterke drank aan minderjarigen beneden de achttien jaar. 
Gamebox raadt aan met een leeftijdscontrole en een controle van het lidmaatschap pasjes te werken voor het verkrijgen van 
alcoholische dranken. 

Het is te allen tijde verboden om illegale drugs of wapens in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij overtreding van 
de wet is het aan de gebruiker om zelf politie in te schakelen. 

 

11. Betwistingen  
 

Onvoorziene gevallen die de goede organisatie en de veiligheid van de bezoekers in het gevaar brengen, moeten ter plaatse 
door vzw Gamebox beoordeeld worden. In geval van moeilijkheden die niet in dit reglement staan, beslist de vertegenwoordiger 
van Gamebox vzw. In geval van betwisting wordt in eerste instantie beroep gedaan op een bemiddelaar. Indien geen minnelijke 
schikking kan getroffen worden dan zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd. 

 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor kennisname van de gebruikersovereenkomst en het naleven ervan. 
 
 

12. Rookverbod  
 
 
 Er is bij wet een rookverbod in alle lokalen (ook in het Kaffee en de concertzaal). Er kan enkel gerookt worden in de rookruimte.  

 De gebruiker is verantwoordelijk voor het toepassen van dit rookverbod. Indien er toch wordt gerookt in de lokalen is het de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de roker er op te wijzen dat roken niet is toegestaan en hem/haar te vragen de 
sigaret te doven of in de rookruimte te roken. 
 

13. Opkuis  
 

 De staat van lokalen wordt bij de start van de gebruikersperiode gezamenlijk vast gesteld door gebruiker en verantwoordelijke 
van Gamebox.  

De gebruiker verbindt zich ertoe de gebruikte lokalen, alsook de onmiddellijke omgeving en het meubilair onmiddellijk op te 
ruimen en te poetsen, na de activiteit. Afval wordt in de daartoe voorziene containers gedaan.  

  



Bijlage 1 : Drankprijzen en max. verkoopprijzen 

  PRIJS/EENHEID TE BETALEN 

  
Kavka Verkoopprijsbij 

verhuur 

Max. 
verkoopprijs 

per consumptie 

  in Euro in Euro 

Val Plat  € 1,10 € 1,60 

Val Bruis  € 1,10 € 1,60 

Coca Cola  € 1,10 € 1,60 

Cola Light  € 1,10 € 1,60 

Fanta  € 1,10 € 1,60 

Ice Tea  € 1,10 € 1,60 

Looza  € 1,10 € 1,60 

Looza Ace  € 1,10 € 1,60 

Red Bull  € 2,00 € 2,40 

       

Primus vat 30L  € 118,00 € 1,60 / pils  

Primus vat 50L  € 196,00 € 1,60 / pils  

Primus  € 1,10 € 1,60 

       

Koninck  € 1,10 € 1,60 

Kriek Lindemans  € 1.10 € 1.60 

Nello’s Blond  € 2,00 € 2,40 

Duvel  € 2,00 € 2,40 

Vedette  € 2,00 € 2,40 

       

Wijn rood 3L  € 8,00 € 2,40 

Wijn wit 3L  € 8,00 € 2,40 

       

       

 

  



Bijlage 2: evacuatieplan 

 


