REGLEMENT
Raad van Bestuur van AGB Tienen van 29 juni 2018

Gebruiksmodule tentoonstellingsruimte
Artikel 1: Infrastructuur en terbeschikkingstelling
§1

De tentoonstellingsruimte, gelegen St Jorisplein z/n 3300 Tienen, is een onderdeel van de
culturele infrastructuur van het erkende cultuurcentrum De Kruisboog. Gebruikers van de
tentoonstellingsruimte verbinden er zich dan ook toe om de bepalingen van het algemene
gebruiksreglement van CC De Kruisboog na te leven.

§2

De aanvraag tot gebruiken van de tentoonstellingsruimte moet minimum 1 maand op voorhand
gebeuren. Deze aanvraag bevat het aanvraagformulier, een tekst ivm het werk dat ze wensen
tentoon te stellen en foto’s van hun werk of een website waarop hun werk te zien is.

§3

Het gebruiken van de tentoonstellingsruimte is, in uitzondering op het algemene
gebruiksreglement, voorbehouden voor lokale kunstenaars en socio-culturele verenigingen.

§4

Enkel aanvragen voor tentoonstellingen met werken uit 1 of meerdere takken van de Beeldende
Kunst komen in aanmerking. Tentoonstellingen die te maken hebben met het erfgoed van Tienen,
worden doorverwezen naar de Erfgoedsite.

§5

Men kan de tentoonstellingsruimte enkel gebruiken voor een periode van 1 week met 2 weekends
of voor een periode van 2 weken met 3 weekends. Tussen 2 tentoonstellingen wordt de
tentoonstellingsruimte gedurende een week niet verhuurd, tenzij anders afgesproken met CC De
Kruisboog.

§6

Voor de tentoonstellingsruimte gelden volgende voorrangsregels:
1) Eigen programmering van CC De Kruisboog
2) Tentoonstellingen van lokale kunstenaars en socio-culturele verenigingen.

§7

Aanvragen worden bekeken ifv de beschikbaarheid van de ruimte, maar ook ifv de variatie in
takken van de Beeldende Kunst. Indien er twijfel is aan de ethische aard van de tentoonstelling
kan een aanvraag geweigerd worden.

§8

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het openstellen van de tentoonstellingsruimte voor het
publiek. De gebruiker dient de ruimte minimaal 3 uur per weekenddag open te stellen voor het
publiek. De momenten waarop hij openstelt, dienen op het aanvraagformulier ingevuld te worden.
Indien de gebruiker wenst dat het CC de tentoonstellingsruimte tijdens de openingsuren van het CC
openstelt op vraag van bezoekers, dan kan dit enkel op voorwaarde dat deze optie is aangevinkt in
het aanvraagformulier. Het CC doet dan de ruimte open en vraagt aan de bezoeker om een seintje
te geven wanneer hij de ruimte verlaat. Het CC voorziet géén toezicht tijdens dit moment en kan
dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen
en diefstal van de kunstwerken.

§9

Gebruikers van de tentoonstellingsruimte dienen gebruik te maken van het ophangsysteem of van
de tentoonstellingspanelen. Het is in alle gevallen verboden nagels, haken, duimspijkers,
kleefband, enz. in de muren, vloeren, deuren of eender waar vast te hechten.

Artikel 2: Tarifering
§1

Lokale kunstenaars en socio-culturele verenigingen kunnen voor een eerste keer de
tentoonstellingsruimte gratis gebruiken. Bij een tweede tentoonstelling betalen ze voor de periode
van 1 week met 2 weekends een bedrag van € 85 en voor de periode van 2 weken met 3
weekends een bedrag van € 120.

Artikel 3: ingebruikneming en ontruiming
§1

De gebruiker kan op een afgesproken dag en uur samen met een verantwoordelijke van dienst de
tentoonstelling opbouwen. Dit gebeurt steeds op een werkdag (tijdens de openingsuren van CC De
Kruisboog) in de week voorafgaande aan de tentoonstellingsperiode. Na de opbouw van de
tentoonstelling krijgt de gebruiker een sleutel van de tentoonstellingsruimte ter beschikking die hij
enkel mag gebruiken voor de permanentie die afgesproken werd met CC De Kruisboog.

§2

Afbraak van de tentoonstelling moet gebeuren op een afgesproken dag en uur samen met een
verantwoordelijke van dienst. Dit gebeurt steeds op een werkdag (tijdens de openingsuren van CC
De Kruisboog) in de week volgende op de tentoonstellingsperiode.

§3

Herstel van beschadigingen zal aan de gebruiker worden aangerekend.

§4

Schoonmaak van de ruimte tijdens de tentoonstelling gebeurt in de week door CC De Kruisboog.
De gebruiker staat in voor de schoonmaak van de ruimte tijdens het weekend en op het einde van
de tentoonstellingsperiode. Dit houdt in dat alle afval wordt verwijderd en dat de vloer geborsteld
wordt.

§5

De toegang tot de tentoonstelling moet gratis zijn en voor iedereen toegankelijk.

Artikel 4: verzekering tentoonstelling
§1

De gebruiker besluit zelf of hij voor de tentoonstelling een verzekering afsluit. Ofwel sluit hij een
eigen verzekeringspolis ‘van nagel tot nagel’ af, ofwel sluit hij een verzekering voor de
tentoongestelde werken af bij CC De Kruisboog die een collectieve polis heeft waarop de gebruiker
kan intekenen. Deze verzekering moet dan afgesloten worden voor de duur van de tentoonstelling
(opbouwen en afbreken incl.). Om beroep te kunnen doen op deze collectieve polis moet de
gebruiker uiterlijk 7 dagen voor de opbouw van de tentoonstelling een inventaris van de
tentoongestelde werken bezorgen aan CC De Kruisboog. De kosten van de verzekering zijn ten
laste van de gebruiker.

§2

Indien de gebruiker besluit om geen verzekering te nemen, dan gelden de regels ivm
aansprakelijkheid, zoals beschreven in het algemene gebruiksreglement van CC De Kruisboog in
artikel 7.

Artikel 5: annulatie
Een geboekte tentoonstellingsperiode kan geannuleerd worden ten laatste 1 maand voor de
tentoonstellingsdatum. Gebeurt de annulering later, dan wordt het verschuldigde bedrag van € 85 of €120
aangerekend. Indien de gebruiker omwille van een eerste tentoonstelling in het CC, de ruimte gratis mocht
gebruiken, vervalt bij laattijdige annulering het recht op dit eerste gratis gebruik van de
tentoonstellingsruimte. Daarnaast komt de gebruiker eventueel niet meer in aanmerking voor een andere
tentoonstelling in CC De Kruisboog.
Artikel 6: publiciteit
§1

De gebruiker staat zelf in voor drukwerken en in principe ook voor elke vorm van publiciteit.

§2

In alle gevallen bezorgt de gebruiker minstens één foto van zijn werk aan CC De Kruisboog ten
minste een maand voor de start van de tentoonstelling. CC De Kruisboog heeft dan het recht om
deze foto te gebruiken in communicatiemiddelen (programmaboekje, website, mail, …).

Artikel 7: drankgebruik, bereiden etenswaren
Er mag in de tentoonstellingsruimte geen drank of voedsel verbruikt worden, uitgezonderd tijdens de
eventuele vernissage en finissage. De concessiehouder van het Theatercafé heeft het alleenrecht op de
levering van alle dranken en voedingswaren in de tentoonstellingsruimte. Verenigingen en organisaties
kunnen bij de concessiehouder terecht voor aanlevering van dranken en voedingswaren in de
tentoonstellingsruimte tegen een gunstig tarief. Indien er in een bepaalde periode geen concessiehouder
is, mag/moet de gebruiker zelf voor dranken en glazen zorgen.

