Olivetenhof
VPW Dekenaat Mechelen vzw
Olivetenvest 32
2800 Mechelen
0479/998 908

Veiligheidsafspraken

voor het gebruik van de lokalen

Zaal A met grote toog….....………….. Max.100 personen
Zaal B met podium…………….....……. Max.100 personen
Balkon ………………………….……….....… Max. 50 personen

Lokaal 1,2 ,3 , 4 telkens……………….. Max. 35 personen
Lokaal 5 (Reinaert) doorgang ……… Max. 20 personen (open haard enkel te gebruiken na afspraak)

Keuken : Stoomoven, frituur........ Enkel op aanvraag en na opleiding.
Vaatwasmachine…….….. Enkel op aanvraag , géén huisproducten gebruiken ! Producten
worden bijgeleverd .
Couvert……………….……… Per kast van 24 sets
Koffiepercolator…...……. Enkel op aanvraag. Eerst vullen met water ! Koffie zelf meebrengen

Veiligheidsinstructies
Onderstaande instructies moeten strikt worden nageleefd en kunnen van levensbelang zijn voor uw medewerkers en uw gasten.

Zorg dat je voor de aanvang van je activiteit volgend hebt gecontroleerd:
- Zijn de nooduitgangen open en vrij ?
- Zijn de blustoestellen en brandslangen vrij ?
- Is de doorgang tussen straat en de binnenplaats vrij van auto's, fietsen of andere hindernissen ?
- Zijn er geen brandbare voorwerpen zoals doeken opgehangen ?
- Weet je waar de elektriciteitskast is ?
- Weet je waar de alarmknoppen staan ?
- Is er met de medewerkers een ontruimingsplan opgesteld ? Geef iedereen een haalbare taak.
- Ken je de noodnrs ? Die vind je bij elke toog.
- Indien je dansmuziek speelt: Heb je de geijkte geluidsmeter opgesteld. (Die van het Olivetenhof mag
je, op vraag en onder voorwaarden, gratis gebruiken.
- Is er mistens 1 GSM die steeds beschikbaar is.

Denk aan volgend tijdens het feest:
- Plaats geen kaarsen. Die worden makkelijk omgestoten of per vergissing aangeraakt.
- Er mogen nooit meer dan de maximaal toegelaten aantal personen aanwezig zijn.
- Roken is gevaarlijk, ongezond en niet toegelaten .
- Zet geen ramen of deuren open als je muziek speelt. Denk aan het burenlawaai, je zit midden in een
woonbuurt. (maximaal 95 Db gemiddeld over 15minuten)
- Verwijder personen die de veiligheid van de anderen in gevaar brengen.
- Bij ongeval: panikeer nooit. Blijf kalm en neem onmiddellijk maatregelen.
- Weten wat je moet doen voorkomt paniek.
- Geef eerst en vooral duidelijke instructies om de uitbreiding van het ongeval te voorkomen.

Voor je het Olivetenhof verlaat:
- Staan alle toestellen, behalve koeling, uitgeschakeld ? ook in de keuken ?
- Is de verlichting uitgeschakeld , ook in de toiletten ?
- Heeft iedereen de lokalen verlaten ?
- Zijn alle buitendeuren op slot en de ramen dicht ?
- Heeft iedereen de lokalen verlaten ?
- Overnachten in het Olivetenhof is absoluut verboden.
- Heb je alle afval meegenomen ?

Extra aandacht:
- Je kan best vooraf afspraken maken over de verwarming, je kan deze zelf bijregelen via de
thermostatische kranen op elke radiator. Schakel de verwarming geen uren voor de activiteit aan.
- Zet geen ramen of deuren open terwijl de verwarming op hoge temperatuur staat.
- De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren tot zijn lokalen indien er twijfel
zou bestaan over de kwaliteit van de maatregelen die de huurder neemt ivm de veiligheid, de
geluidsoverlast of het beheer van de lokalen als een goede huisvader of indien de georganiseerde
activiteiten, het doel of de morele waarden niet stroken met de statuten van de vzw van de eigenaar.
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btwnr 0407 837 389
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