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Openingsuren:
maandag:  van 08.30 tot 12.00 uur
dinsdag:  van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
woensdag:  van 13.00 tot 18.00 uur
donderdag:  van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
vrijdag:  van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Art. 1:  De volgende organisaties kunnen gebruik maken van het mobiel podium en de PA-tent:
1. Autonoom Gemeentebedrijf Asse (AGA), gemeente Asse, OCMW Asse; 
2. Samenwerkingen tussen besturen, vermeld in art. 1.1, en verenigingen; 
3. Verenigingen categorie A (aangesloten bij een door de gemeente Asse erkende adviesraad).

Art. 2:  Het mobiel podium en de PA-tent kunnen enkel op het grondgebied van Asse gebruikt worden.

Art. 3:  De PA-tent kan niet afzonderlijk ter beschikking worden gesteld en kan enkel samen met het
 mobiel podium gebruikt worden.

Art. 4:  De toewijzing van het gebruik gebeurt binnen de 8 werkdagen door de administratieve cel van
 CC Asse na schriftelijke aanvraag via het hiervoor ontworpen aanvraagformulier. 

Art. 5:  De aanvraag dient minimaal 4 weken vóór de activiteit te gebeuren. Latere aanvragen worden
 niet aanvaard. 

Art. 6: Bij de toewijzing van het gebruik wordt prioriteit verleend volgens de datum waarop de 
aanvraagformulieren werden ingediend. 
Indien er tijdens een weekend meer dan één gebruik is aangevraagd, zal het tweede gebruik, 
indien dit op een andere locatie is, slechts worden toegestaan indien dit praktisch mogelijk 
is. De af- en opbouw dient steeds te gebeuren vrij van toeschouwers en/of storend materiaal. 
De afbouw zal ten vroegste om 07.00 uur starten. Tussen de af- en opbouw dient er een 
periode van minimaal 6 uur te zijn.

Art. 7:  Het gebruik kan door verenigingen, vermeld in art. 1.3, aangevraagd worden vanaf 1 februari
en dit voor gebruik vanaf 1 september tot 31 augustus daaropvolgend. Het AGA, de gemeente 
Asse en het OCMW Asse hebben een voorrangsregeling en kunnen vòòr de verenigingen 
waarmee samengewerkt wordt, het mobiel podium reeds reserveren. Het directiecomité van 
het AGA kan oordelen dat bepaalde activiteiten absolute voorrang moeten krijgen.

Art. 8:  Het opstellen en het afbouwen van het mobiel podium/PA-tent  gebeurt enkel door AGA-
 personeel (werkliedencentrale).

Art. 9:  Pyrotechniek is niet toegelaten op het mobiel podium. 
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Art. 10: De gebruiker dient zelf te zorgen (aanvraag, vergunning …) voor elektriciteit, belichting en
 geluid.

Art. 11:  De gebruiker onderschrijft via het aanvraagformulier en het bijhorend technisch dossier
kennis te hebben van de technische mogelijkheden van het mobiel podium en dit te 
respecteren. De gebruiker onderschrijft bij ondertekening van het aanvraagformulier kennis 
genomen te hebben van de verzekeringmodaliteiten. 
Het AGA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere 
schadelijke gevolgen, die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het mobiel podium of 
uit eventuele gebreken ervan. Het AGA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet 
beschikbaar zijn van het mobiel podium.

Art. 12:  CC Asse moet tijdig en schriftelijk (of via email) in kennis gesteld worden van het niet
gebruik van het mobiel podium en de PA-tent. Bij annulatie minder dan één maand vóór de 
activiteit wordt 50% van het te betalen gebruikstarief aangerekend en wordt de waarborg, 
vermeld in artikel 15, ingehouden. Bij annulatie minder dan twee weken vóór de activiteit 
wordt 100% van het te betalen gebruikstarief aangerekend en wordt de waarborg, vermeld 
in artikel 15, ingehouden.

Art. 13:  De gebruiker beheert het podium als een goede huisvader. Bij het op- en  afbouwen wordt
het mobiel podium gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De verantwoordelijke wordt 
onmiddellijk in kennis gesteld van de vastgestelde schade. De verantwoordelijke verbindt 
er zich toe het AGA onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij het 
gebruik van het mobiel podium.

Art. 14:  Bij misbruik van het mobiel podium en/of de PA-tent wordt het gebruik ervan onmiddellijk
stopgezet en wordt de gebruiker uitgesloten van latere terbeschikkingstelling. Bij misbruik 
wordt de waarborg en eventueel het gebruikstarief ingehouden.

Art. 15:  De gebruiker, vermeld in art. 1.3, stort na goedkeuring van de aanvraag een waarborg van
€ 125 op rekeningnummer BE70 0960 1313 4225 van het AGA met de mededeling ‘gebruik 
MP + naam vereniging + datum activiteit’. CC Asse bezorgt de aanvrager een factuur met 
alle gegevens tot betaling voor het gebruik van het mobiel podium. De betaling van de 
waarborg en het gebruikstarief van het mobiel podium met of zonder PA-tent dient te 
gebeuren 4 weken vóór aanvang van het plaatsen van het mobiel podium. 

Art. 16:  Het gebruikstarief voor gebruikers, vermeld in art. 1.3, voor het mobiel podium bedraagt
€ 250 incl. BTW zonder PA-tent en € 300 incl. BTW met PA-tent. Dit tarief geldt voor 
een gebruik gedurende twee kalenderdagen. Per bijkomende aanvangende kalenderdag 
extra gebruik, vooraf vastgelegd via het aanvraagformulier, wordt € 50 incl. BTW extra 
aangerekend.

Art. 17:  In uitzonderlijke gevallen en op gemotiveerd verzoek kan het directiecomité steeds een
 afwijking op dit reglement toestaan.

Art. 18:  Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten bij aangetekend
schrijven gericht worden aan het directiecomité van het AGA, uiterlijk drie dagen nadat het 
betwiste feit zich heeft voorgedaan. 
De in dit reglement niet voorziene gevallen worden door het directiecomité van het AGA 
opgelost.

Bij het organiseren van om het even welke activiteit dienen de bepalingen van 
het algemeen politiereglement te worden nageleefd. Manifestaties die een 
gevaar kunnen betekenen voor de openbare orde en de veiligheid en/of voor 
aantasting van de goede zeden komen niet voor gebruik van het mobiel podium 
in aanmerking.



7

> Afmetingen gesloten podium (aanhangwagen): 
 9,50m dissel inbegrepen x 2,50m, hoogte 3,70m

> Afmetingen podium:
 8m breed, 6,20m diep, vooraan 4m hoog, achteraan 3,50m hoog

> Hoogte podium vanaf grond:
 1,10m

> Zorg steeds voor minstens 3m extra ruimte, te meten vanaf de wielen. 

> Het podium weegt 3500 kg. Houd hiermee rekening bij onverharde ondergrond. Leg indien nodig
voldoende rijplaten. Standaard liggen er voldoende platen om onder de stempels van het podium 
te leggen.

 Zorg voor voldoende vrije hoogte: minimum 5,50m.

> Vloerbelasting is 350 kg/m², dakbelasting is 40 kg/lopende meter of 1200 kg.

> Zorg steeds voor een zo’n vlak mogelijke ondergrond. Normale hellingen (zoals bv. op parkings)
 zijn geen probleem.

> Regietoren: 
 4m x 3m

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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De volgende zaken zijn verzekerd via de AGA-polis: 

> Burgerlijke aansprakelijkheid
Dit geldt zowel voor materiële als voor lichamelijke schade. Voorbeeld: een deel van het podium 
valt op een wagen waardoor een vrouw haar been breekt. De polis dekt zowel de schade aan de 
wagen als de medische kosten van de vrouw.

> Diefstal (inclusief accidenteel verlies)
Voorbeeld : op zaterdagochtend ontdekt men dat het podium gestolen is. Na klachtneerlegging zal 
er tussenkomst zijn door de verzekeringsmaatschappij.

> Brand
 (inclusief blikseminslag, explosie of implosie)

> Water- en natuurschade
 (inclusief storm, hagel, sneeuw, vorst, aardbeving, overstroming)

> Arbeidsconflicten, aanslagen, vandalisme of kwaadwilligheid

> Rechtsbijstand
Voorbeeld: de vrouw uit het eerste voorbeeld start een gerechtelijke procedure op tegen het 
AGA. De verzekeringsmaatschappij zal tussenkomen voor de kosten van een advocaat en de 
gerechtskosten.

Wat is er NIET verzekerd: 

> Schade aan het mobiel podium veroorzaakt met opzet of door een zware fout. 
Voorbeeld: een vereniging schiet vuurpijlen af op het podium. Er zal geen tussenkomst zijn door de 
verzekering. De vereniging moet zelf instaan voor de kosten.

> Schade van esthetische aard, d.w.z. schade die geen invloed heeft op de werking van het podium.

> Schade ten gevolge van een gebrek in het materiaal, het ontwerp, de constructie of de montage.
Voorbeeld : het podium werd overhaast opgesteld waardoor het dak instort tijdens het concert. Het 
AGA zal hier de schade moeten vergoeden.

> Schade ten gevolge van sleet of een gebrek aan onderhoud. 
Voorbeeld: een aantal versleten vijzen werden niet tijdig vervangen, dak stort in en verwondt een 
artiest. Het AGA zal verantwoordelijk zijn voor de kosten.

> Gebruiksderving en winstverlies: 
door een beschadiging kan het AGA het podium gedurende een periode niet verhuren. In diezelfde 
periode werd het podium het voorgaande jaar 10 keer verhuurd. De verzekeringsmaatschappij komt 
niet tussen in de gederfde kosten.

VERZEKERING



Voorbeeld: vereniging A huurt het mobiel podium voor een optreden op vrijdagavond. Na het optreden 
steelt vereniging B het mobiel podium. De verzekeringsmaatschappij betaalt een vergoeding aan het 
AGA omdat het podium verdwenen is wegens diefstal. Normaliter – zonder afstand van verhaal – zou 
de verzekeringsmaatschappij zich kunnen richten tot vereniging A om de uitgekeerde vergoeding terug 
te vorderen. Bij afstand van verhaal kan de verzekeringsmaatschappij deze vordering niet instellen.

Vanaf 1 januari 2016 is er een franchise van maximaal € 125. Dit stemt overeen met de te betalen 
waarborg. Indien deze franchise van toepassing is, wordt de waarborg ingehouden om deze franchise 
te betalen.

Indien de vereniging een eigen BA heeft, zal haar verzekeringsmaatschappij tussenkomen. Normaliter 
zal ook hier een franchise gelden. 

> Wat als er geen tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij is?
 dient de vereniging volledig op te draaien voor de kosten?

Voorbeeld: het mobiel podium wordt teruggebracht met graffiti er op aangebracht; de kosten van 
het verwijderen van de graffiti bedragen 1000 euro, dewelke de verzekeringsmaatschappij niet 
betaalt omdat er sprake is van esthetische schade. De vereniging zal de volledige 1000 euro aan 
het AGA moeten betalen. Ook hier geldt dat de eigen verzekeringsmaatschappij van de vereniging 
mogelijks tussenbeide komt.

WAT BETEKENT ‘AFSTAND VAN VERHAAL’ 

FRANCHISE
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In geval van onenigheid beslist het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Asse.
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