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C-MINE CULTUURCENTRUM GENK 

Adres: C-mine 10 bus 1 – 3600 Genk 

 

Infrastructuur: grote zaal, kleine zaal, vergaderzalen, foyer, compressorenhal 

 

Aanvraag richten tot: 

C-mine 10 bus 1 – 3600 Genk 

Tel. 089 65 50 00 

 

e-mail: 

infrastructuur@c-mine.be 

 

 

C-MINE DESIGNCENTRUM 

Adres: C-mine 10 bus – 3600 Genk 

 

Infrastructuur/ ophaalgebouwen 1
ste

 verdieping rechterzijde 

 

Aanvraag richten tot: 

C-mine designcentrum 

C-mine 10 bus  – 3600 Genk 

Tel. 089 65 50 00 

 
e-mail: 

infrastructuur@c-mine.be  

 

mailto:secretariaat.cultuurcentrum@genk.be
mailto:secretariaat.cultuurcentrum@genk.be
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ALGEMENE  GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

• Er geldt een algemeen rookverbod. 

• Elke gebruiker van de infrastructuur wordt verondersteld de gebruiksvoorwaarden te 

kennen. 

• Bij niet-naleving van dit reglement kan er een maatregel genomen worden in de 

vorm van een schriftelijke verwittiging of een tijdelijke, dan wel definitieve weigering 

van gebruik van infrastructuur. 

• Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte in C-mine Cultuurcentrum Genk te 

beschikken, dient schriftelijk of via mail infrastructuur@c-mine.be gericht te worden. 

• Titel, aard, uren en inhoud van de activiteit dienen meegedeeld te worden. Alle 

bijzonderheden met betrekking tot de reservatie  moeten gecontroleerd kunnen 

worden door de directie. Gebruik van de infrastructuur voor andere doeleinden dan  

waarvoor gevraagd, kan leiden tot aanpassing van de tarieven of tot weigering van de 

activiteit. Er bestaat een standaard aanvraagformulier voor het gebruik van de 

infrastructuur. Deze formulieren zijn te verkrijgen via mail infrastructuur@c-mine.be 

en via de website van C-mine Cultuurcentrum Genk. 

• De gebruiker dient zich te vergewissen van de mogelijkheden van de zaal alvorens 

over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst. 

• De toewijzing is pas definitief na positief advies van de directie. 

• Elke aanvraag is pas definitief na wederzijdse ondertekening van een 

gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst dient per kerende en ten laatste 1 

maand vóór aanvang van de activiteit teruggestuurd te worden. Zoniet gaan we 

ervan uit dat de activiteit niet doorgaat. Zonder ondertekend contract maakt de 

gebruiker geen enkele aanspraak op de infrastructuur. 

• De betaling dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. 

Bij achterstallige betaling wordt verder gebruik van infrastructuur door C-mine 

Cultuurcentrum Genk geweigerd. 

• Onderverhuring is nooit toegelaten. 

• C-mine Cultuurcentrum Genk werkt per seizoen (01/09-31/08). Aanvragen voor zalen 

die op seizoensbasis gevraagd worden: grote zaal, kleine zaal en compressorenhal 

kunnen vanaf 1 december ingediend worden. Deze aanvragen worden als opties 

genoteerd en definitief bevestigd in mei van het daaropvolgende jaar. 

• Indien een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen of wanneer de 

belangen van de stad Genk/AGB/C-mine Cultuurcentrum Genk voorrang hebben, 

heeft de directie het recht om de reeds verleende toezegging te wijzigen of in te 

trekken. De aanvrager kan hierbij geen beroep doen op enige vorm van 

schadevergoeding. 

• Afwijkingen op dit gebruikersreglement kunnen door het college van burgemeester 

en schepenen en AGB worden toegestaan mits voorafgaandelijke en gemotiveerde 

collegebeslissing. 

• Iedere huurder verbindt zich ertoe, naargelang de aard van de activiteit, te voldoen 

aan: 

- wetgeving omtrent bescherming van minderjarigen 

- de voorschriften inzake Sabam en Billijke Vergoeding 

 Sabam Limburg – 011 23 29 00 – www.sabam.be 

 Billijke vergoeding – 070 66 00 16 – www.bvergoed.be 

- de voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken 

 FOD – 089 36 61 11 – www.fiscus.fgov.be 

- de voorschriften inzake veiligheid 

 stafmedewerker techniek C-mine Cultuurcentrum Genk 
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- het nemen van een verzekering – burgerlijke aansprakelijkheid 

- algemene info voor fuiven 

 Fuifpunt – algemene voorwaarden inzake organisatie fuiven – www.fuifpunt.be 

 het Veiligheidshuis, Vennestraat 91 te Genk – 089 65 32 00 – www.genk.be 

 veiligheidshuis@genk.be 

• Geluidsnormen: de gebruiker verbindt zich ertoe de voorwaarden van de 

milieuvergunning waarover C-mine Cultuurcentrum Genk beschikt integraal na te 

leven, onder meer wat geluidsinstallatie en –productie betreft. 

• Er is een defibrillator aanwezig. 

• De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de sociale en fiscale 

verplichtingen op het gebied van inhoudingen van de bedrijfsvoorheffing, op 

vergoedingen aan buitenlandse artiesten en het indienen van de voorgeschreven 

loonkosten, zowel voor binnenlandse als buitenlandse artiesten. 

Documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing – 053 64 04 00 – www.fiscus.fgov.be 

• De gebruiker is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan het gebouw en 

aan het materiaal, zowel door hemzelf, door zijn aangestelden, als door de 

deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit. Stad Genk/AGB/C-mine 

Cultuurcentrum Genk is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, noch 

voor diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker. Verder 

kan stad Genk/AGB/C-mine Cultuurcentrum Genk niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor problemen die voortvloeien uit situaties van overmacht. 

• De gebruiker dient eventueel vastgestelde schade vóór zijn activiteit te rapporteren 

aan de verantwoordelijke technicus. Het risico bestaat immers dat deze schade hem 

ten laste wordt gelegd. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan 

gemeld worden. In gezamenlijk overleg wordt de schaderaming en de 

schaderegelingsprocedure vastgesteld. 

Onmiddellijk na de activiteit moet al het materiaal dat niet behoort tot het 

patrimonium van stad Genk/AGB/C-mine Cultuurcentrum Genk verwijderd worden, 

anders wordt het gebruikelijke tarieven voor de ruimte, waar de voorwerpen staan, 

aangerekend. 

• De gebruiker staat in voor het opruimen van de gebruikte lokalen. Onderhoud van 

vergaderzalen is inbegrepen in de tarieven. Onderhoud wordt uitgegeven aan een 

externe onderhoudsfirma en valt onder aparte gebruiksvoorwaarden voor grote zaal, 

kleine zaal, foyer en compressorenhal. 

 

• De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden. De reglementaire voorschriften 

van A.R.A.B, A.R.E.I en codex Welzijn, dienen steeds nageleefd te worden en dit 

zowel voor wat de infrastructuur van stad Genk/AGB/C-mine Cultuurcentrum Genk 

betreft, als wat betreft materialen en toestellen die door de gebruiker of in diens 

opdracht in deze infrastructuur geïnstalleerd worden. 

• Het gebruik van vuur, rook- of ontploffingsmechanismen, van ontvlambare 

materialen en kaarsen, evenals van elektrische kooktoestellen dient vooraf ter 

goedkeuring voorgelegd aan de stafmedewerker techniek -  089 65 50 55. 

• Het richtuur voor sluiting voor: 

      ➔   activiteiten in de vergaderzalen: 24 uur 

      ➔   activiteiten in de grote en kleine zaal: 01 uur 

      ➔   activiteiten in de compressorenhal: 02 uur 

• Het gebruik van de vestiaire tijdens activiteiten in de grote en kleine zaal is gratis 

maar verplicht. De huurder kan tegen een vergoeding een genummerd 

bonnensysteem verkrijgen (€ 5/pakketje van 188 nummers). 

mailto:veiligheidshuis@genk.be


 5 

• Vestiaire wordt ter beschikking gesteld van de huurders onder voorbehoud van 

duidelijk voorafgaande afspraken indien gedeeld gebruik door gebruikers van grote 

zaal, kleine zaal en compressorenhal. 

• C-mine Cultuurcentrum Genk dient tijdig en schriftelijk in kennis gesteld te worden 

van de annulering van gebruikte ruimten. 

Tijdig wil zeggen: 

- voor grote zaal, kleine zaal en compressorenhal: 1 maand vóór de activiteit 

 - voor vergaderlokalen: 7 kalenderdagen vóór de activiteit. 

 Bij annulering worden steeds annuleringskosten aangerekend: 

- 10% van de huurprijs infrastructuur bij tijdig verwittigen; 

- 50% van de huurprijs infrastructuur bij laattijdig verwittigen; 

- 100% indien u niet verwittigt.  

• Activiteiten met dieren zijn niet toegelaten. 

• Dranken worden verplicht afgenomen van de uitbater-concessionaris. 

Al naargelang de locatie van de activiteit dienen dranken en maaltijden verplicht 

afgenomen te worden van de uitbater-concessionaris Bistro Bels – 089 35 74 86. 

Uitkoopregeling € 1 voor dranken is mogelijk onder bepaalde voorwaarden: aan te 

vragen en te bespreken via M@g – 089 32 99 32.  

• Voor geschillen zijn de rechtbanken van het gerechterlijk arrondissement Tongeren 

bevoegd. 
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BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

Grote en kleine zaal – foyer 

• Drank, eetwaren of snoep zijn verboden in de grote zaal. 

• Drank en eetwaren zijn toegelaten in de kleine zaal en polyvalente zaal mits 

afspraken met de uitbater-concessionaris en C-mine Cultuurcentrum Genk. 

• Er mag geen groter aantal toegangskaarten verkocht worden dan er plaatsen zijn: 

o 487 zittend grote zaal 

o 206 zittend kleine zaal 

o 850 staand kleine zaal 

Wanneer C-mine Cultuurcentrum Genk vaststelt dat er zich meer mensen in de zaal 

bevinden dan reglementair toegelaten is, dan mag zij de activiteit opschorten. 

• De bediening van de apparatuur van C-mine Cultuurcentrum Genk gebeurt 

uitsluitend door of onder toezicht van het personeel van C-mine cultuurcentrum 

Genk. 

• Tijdens repetities zijn enkel de leden van de organiserende vereniging toegelaten. 

Indien er publiek in de zaal aanwezig is, wordt de activiteit aangerekend als een 

voorstelling. 

• De gebruiker dient zich strikt te houden aan het afgesproken beginuur van op- en 

afbouw. Bij het niet naleven van het afgesproken uur wordt het uurloon van de 

technicus verdubbeld en de geldende tarieven voor het gebruik van de zaal 

aangerekend.  

• Het gebruik van de foyer is verbonden aan activiteiten in de grote en/of kleine zaal. 

Bij het gebruik van de grote en/of kleine zaal is het gebruik van de foyer inbegrepen. 

Gedeeld gebruik is mogelijk 

• De foyer kan apart gehuurd worden indien er noch in de kleine, noch in de grote zaal 

activiteiten gepland zijn.    

• Afspraken m.b.t horeca-uitbating voor gebruik van buffet in de foyer dient te 

gebeuren met de horeca-uitbater  

• Het terras gelegen aan de grote zaal mag mits uitdrukkelijke goedkeuring van de 

directie van C-mine Cultuurcentrum Genk gebruikt worden als uitbreidingsruimte 

van de grote zaal, de polyvalente zaal en de compressorenhal. 

• Het terras gelegen aan de kleine zaal mag mits uitdrukkelijke goedkeuring van de 

directie van C-mine Cultuurcentrum Genk gebruikt worden als uitbreidingsruimte 

van de kleine zaal en de compressorenhal. Terrassen kunnen niet apart gebruikt 

worden. 

• Er is ringleiding aanwezig in de grote zaal en in de kleine zaal (mits gebruik tribune). 

 

Compressorenhal 

• Bij het gebruik van de compressorenhal dient de gebruiker ten laatste 14 dagen op 

voorhand een plan van inrichting aan het secretariaat infrastructuur@c-mine.be voor 

de stafmedewerker techniek over te maken. In functie van de activiteit wordt een 

plan met veiligheidsvoorschriften ter ondertekening overgemaakt  aan de gebruiker. 

• Voor het klaarzetten van de compressorenhal, evenals het opruimen ervan, zorgt de 

gebruiker zelf. 

Drank en eetwaren zijn toegelaten in de compressorenhal mits afspraken met en 

verplicht af te nemen van uitbater-concessionaris Bistro Bels - 089 35 74 86 of van één 

van de vijf externe cateraars (deze lijst kan u bekomen bij infrastructuur@c-mine.be) 

De gebruiker dient C-mine cultuurcentrum Genk de cateraar van zijn keuze mee te 

delen.  

mailto:infrastructuur@c-mine.be
mailto:infrastructuur@c-mine.be
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Uitkoopregeling € 1 voor dranken is mogelijk onder bepaalde voorwaarden : aan te 

vragen en te bespreken via M@g – 089 32 99 32.  

• De inkomhal, de gangen, en de trappenhallen worden niet ter beschikking gesteld en 

kunnen bijgevolg niet gebruikt worden voor activiteiten door derden. 

 

Vergaderlokalen  

• De gebruiker mag de tafels en stoelen naar keuze herschikken in de zaal. Na afloop 

van de activiteit dient de gebruiker het lokaal terug in de standaardopstelling achter 

te laten. 

• De tafels kunnen niet verwijderd worden uit de vergaderzaal. 

• Drank en eetwaren zijn toegelaten in de vergaderzalen mits afspraken met de 

uitbater-concessionaris en C-mine Cultuurcentrum Genk. 

 

Gebruik van drank en maaltijden 

• Een externe uitbater-concessionaris heeft het exclusieve leveringsrecht van dranken 

en maaltijden. De toog- en tapinstallaties worden in exclusiviteit uitgebaat door de 

uitbater-concessionaris. De afspraken in verband met de horeca-activiteiten (dranken, 

maaltijden, enz.) worden door de gebruiker rechtstreeks gemaakt met de 

verantwoordelijke uitbater-concessionaris en maken het voorwerp uit van een aparte 

overeenkomst. 

• Al naargelang de locatie van de activiteit dienen dranken en maaltijden verplicht 

afgenomen te worden van de uitbater-concessionaris Bistro Bels – 089 35 74 86 of van 

één van de vijf externe cateraars (deze lijst kan u bekomen bij infrastructuur@c-

mine.be) 

Uitkoopregeling € 1 voor dranken is mogelijk onder bepaalde voorwaarden: aan te 

vragen en te bespreken via M@g – 089 32 99 32.  

 

 

Designcentrum 

 

De ruimtes van C-mine designcentrum omvatten de ruimtes op de eerste verdieping – rechts 

van de ingang.  De ruimtes werden met betoelaging ingericht voor activiteiten die zich 

situeren in het domein van de creatieve economie en creatieve innovatie. 

 

De ruimtes worden gebruikt voor de werking van C-mine designcentrum maar kunnen ook 

gebruikt worden voor activiteiten die aansluiten bij creatieve economie en creatieve innovatie 

of die betrekking hebben op bedrijfspresentatie en –ontmoeting, cultuur en economie, … 

 

De ruimtes worden als één geheel verhuurd. 

mailto:infrastructuur@c-mine.be
mailto:infrastructuur@c-mine.be

