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OVEREENKOMST ZAAL ZIRKUS 

Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 

 

!  repet it ies  in  het  weekend maximum 1 maand op voorhand aan te  vragen !  
 

GEGEVENS AANVRAGER 
AANVRAGER 

(kruis aan) 

 

 INDIVIDU 

 VZW 

 FEITELIJKE VERENIGING 

 BVBA, NV, SCHOOL… 

NAAM PERSOON, VZW, FEITELIJKE 

VERENIGING, BVBA, NV… 

 

ADRES  

POSTCODE + WOONPLAATS  

TELEFOONNUMMER  

E-MAIL  

ONDERNEMINGSNUMMER         

(indien van toepassing) 

 

KUNSTVORM 

(vul in) 
 

 

FINANCIËLE GEGEVENS 
NAAM REKENINGHOUDER  

 

IBAN 

 

 

BE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   
BIC-CODE  

FINANCIËLE INSTELLING  
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GEGEVENS CONTACTPERSOON 

(De medewerker van Fameus contacteert deze persoon voor verdere afspraken.) 

NAAM   

TELEFOONNUMMER  

E-MAIL  

 

 

GEGEVENS ACTIVITEIT 
 

 

ACTIVITEIT 

(kruis aan)  

 

 REPETITIE/CURSUS/ 

WORKSHOP MET 

WERKLICHT 

 

 

 VOORSTELLING/ 

REPETITIE/ ANDERE 

ACTIVITEITEN MET 

THEATERLICHT 

 

 

AANTAL VERWACHTE TOESCHOUWERS?  

(max. 100 in tribune of 166 staand) 

                                                      

AANTAL VERWACHTE DEELNEMERS? (bv. 

spelers) 

 

DOEN ER JONGEREN MEE MET DE 

ACTIVITEIT? (tot 30 jaar) 

 

 

WIL JE PROMO MAKEN VIA DE SOCIALE MEDIA 

VAN FAMEUS? NEEM DAN CONTACT OP MET 

TETTY@FAMEUS.BE 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

mailto:TETTY@FAMEUS.BE
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DATA ACTIVITEIT 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

Datum Uren (1 dagdeel is 4u) 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 

Repetitie/voorstelling/  opbouw/ 

afbraak/andere: 

  

VAN   ………    UUR TOT ………   UUR 
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GEWENSTE VOORZIENINGEN 

DRANK TIJDENS 

REPETITIE/WORKSHOP/VOORSTELLING 

(Drank kan enkel afgenomen worden bij 

Fameus vzw, eigen drank is niet 

toegestaan.) 

 IK WIL DRANK AFNEMEN TIJDENS DE 

REPETITIES/WORKSHOPS/VOORSTELLINGEN 

(prijslijst drank terug te vinden via 

https://www.fameus.be/praktisch) 

 IK WIL GEEN DRANK AFNEMEN 

BAR 

(Bar enkel mogelijk tijdens 

voorstellingen.) 

 IK DOE ZELF DE BAR EN KAN DE WINST VAN DE 

DRANK AAN DE EIGEN INKOMSTEN TOEVOEGEN. 

 DE BAR WORDT UITGEBAAT DOOR 

VRIJWILLIGERS VAN FAMEUS. DE WINST VAN DE 

BAR IS VOOR DE WERKING VAN FAMEUS. 

 

KUISEN NA GEBRUIK 
 IK KUIS DE RUIMTE ZELF EN RUIM ALLES OP 

 IK LAAT DE RUIMTE KUISEN DOOR MANUS VOOR 

80 EURO 

MATERIAAL 

(Wat heb je nodig?) 

 50 STOELEN (gratis) 

 ELEKTRISCHE PIANO (gratis) 

 BEAMER/PROJECTIESCHERM  

TECHNIEK  
(Er is een geluidsinstallatie ter beschikking die iedereen 

kan gebruiken. Speel je een voorstelling? Neem dan 

contact op met arne@fameus.be om verdere technische 

afspraken te maken.   

Er wordt verwacht dat de huurder zelf een technieker 

voorziet voor voorstellingen! 

!!! extra hulp bij opbouw/afbraak =€ 30/uur                       

!!! technieker voor de voorstelling = € 300/dag 

 STANDAARD TECHNISCHE UITLEG BIJ 

VOORSTELLING VOOR MAXIMUM 2 UUR 

 EXTRA TECHNISCHE HULP (€ 30 / uur) 

     AANTAL INGESCHATTE UREN: 

 Technieker tijdens de voorstelling (€ 300/dag) 

(MINSTENS 1 MAAND VOOR VOORSTELLING AAN TE 

VRAGEN BIJ FAMEUS) 

GEBRUIK ZITTRIBUNE 

(ENKEL BIJ VOORSTELLINGEN: 100 

plaatsen maximum) 

 JA (gratis) 

 NEE 

https://www.fameus.be/praktisch
mailto:arne@fameus.be
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   TARIEFLIJST

  

KRUIS JOUW SITUATIE AAN WAARMEE JE JOUW TARIEF BEPAALT: 

 

 1  

 De vzw, feitelijke vereniging of het individu zetelt in stad Antwerpen of districten en heeft er ook zijn/haar werking. 

 Je bent amateurkunstenaar of de leden van je vereniging zijn amateurkunstenaars. 

 

 

REPETITIES, CURSUSSEN EN WORKSHOPS met 

werklicht 

(prijs per dagdeel = 4 uur) 

REPETITIES MET THEATERLICHT OF 

VOORSTELLINGEN 

(prijs per activiteit) 

 

ZAAL ZIRKUS + FOYER  € 25 € 100 

 
 

 2  

 De vzw, feitelijke vereniging of individu zetelt niet in stad Antwerpen of districten en heeft er ook geen werking. 

 Je bent amateurkunstenaar of de leden van je vereniging zijn amateurkunstenaars. 

 

 

REPETITIES, CURSUSSEN EN WORKSHOPS met 

werklicht 

(prijs per dagdeel = 4 uur) 

REPETITIES MET THEATERLICHT OF 

VOORSTELLINGEN 

(prijs per activiteit) 

 

ZAAL ZIRKUS + FOYER  € 33 € 132 

 

 

 3  

 Je bent geen amateurkunstenaar of de leden van je vereniging zijn geen amateurkunstenaars. 

 Commerciële initiatieven en bedrijven (bvba, nv…) vallen standaard in categorie 3. 

 

 

 

REPETITIES, CURSUSSEN EN WORKSHOPS met 

werklicht 

(prijs per dagdeel = 4 uur) 

REPETITIES MET THEATERLICHT OF 

VOORSTELLINGEN 

(prijs per activiteit) 

 

ZAAL ZIRKUS + FOYER  € 100 € 300 

 

                                                   

   ONDERTEKENING
 

M e t  d e z e  o n d e r t e k e n i n g  v e r b i n d  j e  j e  e r t o e  a l l e  b o v e n v e r m e l d e  v o o r w a a r d e n  i n c l u s i e f  

g e b r u i k s v o o r w a a r d e n  e n  h e t  h u i s h o u d r e g l e m e n t  s t r i k t  n a  t e  l e v e n .  I n  t w e e v o u d  t e  o n d e r t e k e n e n .  

  
    Datum, naam en handtekening van verantwoordelijke activiteit             Naam en handtekening Fameus vzw 

     (voorafgegaan door “gelezen en, goedgekeurd”)   Arne Claes 
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   HOE VERDER MET DIT FORMULIER

 
B e z o r g  d i t  f o r m u l i e r  w e k e n  v ó ó r  d e  g e v r a a g d e  d a t u m  v i a  m a i l  a a n  R e i n d e r t  S w a e g e r s  o p  o n d e r s t a a n d  

a d r e s .   

 

GEGEVENS ZAALVERANTWOORDELIJKE FAMEUS VZW  

(te contacteren voor technische, algemene info en reservatie zaal) 

Reindert Swaegers 

Zirkstraat 36 

2000 Antwerpen 

reindert@fameus.be 

T: 0484 270 668 

www.fameus.be 

                                                   

   CHECKLIST (BIJ AANKOMST EN VERTREK TE ONDERTEKENEN) 

 

 
1. Huurder verklaart bij aankomst in Zaal Zirkus dat de zaal, de foyer en de toiletten in nette staat zijn overhandigd. Huurder verklaart 

bij aankomst een afschrift van het huishoudelijk reglement te hebben ontvangen en het na te leven.  

 

naam en handtekening + datum 

 

 

 

2. Fameus verklaart bij vertrek van huurder dat Zaal Zirkus, de foyer en de toiletten in nette staat zijn overhandigd en dat de foyer in 

zijn originele opstelling staat zoals op de foto’s. Indien de Zaal Zirkus niet proper is achtergelaten kan er een poetsbeurt worden 

aangerekend door Manus.  

 

naam en handtekening + datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reindert@fameus.be
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   HUISHOUDREGLEMENT ZAAL ZIRKUS 

 

Wat is verboden 

 Het inrichten van erediensten, religieuze en politieke activiteiten, privé-feesten, fuiven en openbare verkopen zijn niet toegestaan. 

 Alle activiteiten die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie wegens ras, afkomst, huidskleur, nationaliteit of etnische afstamming 

kunnen onder geen beding doorgaan. Dit geldt ook voor activiteiten die discriminerend zijn op grond van taal, godsdienst of geslacht. 

 Alle activiteiten die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie wegens ras, afkomst, huidskleur, nationaliteit of etnische afstamming 

kunnen onder geen beding doorgaan. Dit geldt ook voor activiteiten die discriminerend zijn op grond van taal, godsdienst of geslacht. 

 Het gebouw is rook- en drugsvrij.  Roken is overal in het gebouw  strikt verboden. Roken kan enkel op de aangegeven plaatsen op de 

binnenplaats; alle peuken in de asbak, niet in de planten of op de grond! 

 Geen dieren in de zaal toegelaten. 

 Kaarsen of ander open vuur zijn niet toegestaan in het gebouw. Gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, 

boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als bouwmateriaal worden 

aangewend. In geval van twijfel dien je de veiligheid te kunnen aantonen bv. attest van vlamvertragers. 

 Je leeft het parkeerverbod op de binnenkoer na en vergeet de poort niet te sluiten bij het verlaten van de zaal. Enkel laden en lossen is 

toegestaan op de binnenkoer. 

 Het meubilair en het interieur van de foyer mag niet als decor worden gebruikt.  

 

 Tijdstip 

 Respecteer het opgegeven aanvangsuur. Indien er zonder voorafgaande verwittiging 1 uur na het opgegeven aanvangsuur niemand 

van de vereniging aanwezig is, zal de activiteit niet kunnen doorgaan. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van de 

infrastructuur en/of de technicus blijven wel verschuldigd. 

 Het einduur wordt strikt nageleefd. Geen lawaai na 22u00. De deuren sluiten in elk geval om 00u00. 

 

Veiligheid 

 De maximaal aangeduide zaalcapaciteit mag niet worden overschreden (max.166 mensen, inclusief techniek en mensen op de scène). 

 De huurder verbindt zich ertoe zelf de CO2 waarde te controleren en actie te ondernemen bij een overschrijding van de waarde van 900 

ppm. De CO2-meter bevindt zich naast de deur van de technische ruimte.  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de correcte werking van veiligheidsinrichtingen. Je houdt volgende veiligheidsmaatregelen 

steeds zichtbaar, bereikbaar en bruikbaar: 

o toe- en uitgangswegen en nooduitgangen. Hou de weg naar de nooduitgang aan de achterzijde van de zaal vrij. De toegang 

moet ten allen tijde zichtbaar en bereikbaar blijven.  

o haspels en andere blusmiddelen 

o noodverlichting 

 Enkel materiaal goedgekeurd volgens de vigerende wetgeving (bv. AREI, CE, normen,…) mag worden gebruikt. 

 Gebruik altijd het aan –en afwezigheidsbord wanneer je in Zaal Zirkus bent. Zet het op afwezig wanneer je vertrekt. Het 

afwezigheidsbord staat naast de knop om de poort aan de straatkant te openen.  

 De hoogtewerker en de tribune mogen enkel bediend worden door de zaalverantwoordelijke van Fameus.  

 Laat geen spullen onbeheerd achter. Geef dieven geen kans. 

 

Onderhoud 

 Je breekt af en ruimt op en je doet dit onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit. Indien de ter beschikking gestelde ruimten niet 

in dezelfde ordelijke staat worden achtergelaten, zal een bedrag van €100 worden aangerekend. 

 Check bij het verlaten van de zaal of alle lichten werden uitgedoofd en zet de verwarming af. 

 Sorteer het afval, doe de afwas en laat de foyer, de toiletten en de grote zaal proper achter. Kijk na of er geen sigarettenpeuken zijn 

achtergebleven op de binnenkoer.  

 Stel de foyer terug op in de originele opstelling (zie foto’s achter de bar). 

 Zet de buitenmeubels opnieuw in de originele opstelling. 

 

Eten en drinken 
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 Je bent verplicht om de drank af te nemen bij Fameus vzw. Je baat de bar zelf uit of indien gewenst kan Fameus vrijwilligers voorzien 

voor de bar/onthaal aan €30 per persoon/4u. Dit vraag je minstens 4 weken op voorhand aan. 

 Eten en drinken is enkel in de foyer toegestaan. 

Auteursrechten 

 Je staat zelf in voor de nodige verzekeringen, vergunningen, toelatingen, auteursrechten (bv. Sabam, unisono) of billijke vergoedingen, 

vereist voor of door de activiteit. Je doet afstand van verhaal,  zowel tegenover Fameus vzw,  als tegenover de stad Antwerpen.  

 

Annulaties 

 Wanneer je de zaal hebt gereserveerd en je deze reservatie annuleert, kan dit niet altijd kosteloos 

o een maand of langer op voorhand annuleren: kosteloos 

o een maand tot 5 dagen op voorhand: 50% van het bedrag blijft verschuldigd 

o minder dan 5 dagen op voorhand: het volledige bedrag blijft verschuldigd 

o als je Fameus niet verwittigd: het volledige bedrag blijft verschuldigd 

 Je volgt alle wettelijke veiligheidsvoorschriften op en ziet toe op het naleven ervan door de personen die je tewerk stelt. 

 

     Belangrijke regels 

 De zalen van Fameus vzw worden verhuurd op volgende wijze: 

o Repetities, cursussen en workshops met werklicht. Prijs wordt berekend per dagdeel = 4 uur. 

o Repetities met theaterlicht of voorstellingen. Prijs wordt berekend per activiteit.  

 Voorzieningen die niet werden gereserveerd, zijn niet beschikbaar. 

 De huurder kan de zaal enkel huren op maandag, dinsdag en woensdag voor repetities. We houden donderdagavond t.e.m. 

zondagavond vrij voor voorstellingen.  

 De huurder kan de zaal maximaal 1 maanden op voorhand huren voor een repetitie in een vrij weekend. 

 De huurder kan de zaal maximaal 1 jaar op voorhand huren voor een repetitie of voorstelling. 

 De ter beschikking gestelde ruimten zijn in goede staat. Je bent zelf aansprakelijk voor de schade aan het gebouw en de infrastructuur, 

aangebracht zowel door jezelf als door jou aangestelden. Een kopie van de verzekeringspolis BA, of bewijs van lidmaatschap van een 

AK-organisatie, dat verzekering BA inhoudt, kan worden voorgelegd. 

 Het niet-naleven van deze afspraken kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de activiteit of een financiële boete. 

 Je leeft deze gebruiksvoorwaarden én de bepalingen opgenomen in de bijgevoegde technische fiche strikt na. Bij niet-naleving ervan 

handel je volledig op eigen risico en ben je eveneens verantwoordelijk voor alle eventuele vervolgschade van welke aard ook.  

 Fameus heeft het recht de activiteit stil te leggen wanneer de afspraken niet worden nageleefd (o.a. m.b.t. maximumcapaciteit, 

veiligheid, eten en drinken, rookverbod, geluidsoverlast



 

 

 


