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Specifieke gebruiksvoorwaarden  

 
GALERIE ALFONS BLOMME 
OOSTSTRAAT 84, 8800 ROESELARE 
 
Hoofdstuk 1: Voorwerp  
Stad Roeselare wenst het verenigingsleven ten volle te ondersteunen. Eén van de 
ondersteuningsvormen is het aanbieden van ondersteuning via het verhuur van de expositieruimte  

Galerie Alfons Blomme. 
  

De expositieruimte is eigendom van de stad Roeselare. 
 

Hoofdstuk 2: Voorwaarden bij verhuur 
De huur van Galerij Alfons Blomme wordt geregeld conform de algemene gebruiksvoorwaarden alsook 

conform de bijkomende gebruiksvoorwaarden. 
 

Doel 
Galerie Alfons Blomme wordt verhuurd voor (kunst)tentoonstellingen en kunst educatieve activiteiten. 

De doelstelling van deze galerie is tweevoudig:  
- de kunstenaar-gebruiker (verder genoemd de gebruiker) de kans te geven zijn kunstwerken en 

–projecten voor te stellen aan het brede publiek 
- de gebruiker de mogelijkheid geven om kunst-educatieve activiteiten te organiseren. 

 
Openingsuren 

Galerie Alfons Blomme is dagelijks open. Twee sluitingsdagen per week zijn toegelaten. De gebruiker is 
verantwoordelijk voor permanentie en toezicht gedurende de openingsuren.  

 
Tijdens recepties en op opbouw- of afbraakdagen wordt Galerie Alfons Blomme uiterlijk om 23 u. 

gesloten. 
 

Diversen 
Een kunstenaar of kunstenaarsgroep kan niet jaarlijks tentoonstellen. Er wordt rekening gehouden met 

een minimale tussentijd van twee jaar. 
 

Er mogen geen prijsindicaties bij de kunstwerken bevestigd worden. Er kan verwezen worden naar een 
prijslijst.  

 
De gebruiker is gedurende de opbouw, tijdens de tentoonstelling zelf en tijdens de afbraak 

verantwoordelijk voor de verlichting en verwarming. Bij het verlaten van de ruimte wordt de 
thermostaat op 16° C gezet. In geval van misbruik kunnen maatregelen genomen worden zoals 

voorgesteld in het hoofdstuk “ schorsing” , “algemene gebruiksvoorwaarden verhuur materiaal en 
infrastructuur”. 

 
 

Hoofdstuk 3: Categorieën 
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
 
Hoofdstuk 4: Voorrangsregels  
Aanvragen van gebruikers, gedomicilieerd in Roeselare, worden prioritair toegewezen.  
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Hoofdstuk 5: Huurprijs 
De principes van de huurprijs werden vastgesteld in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.  

Voor het gebruik van de zaal betaalt de gebruiker huurgeld. Deze is afhankelijk van de soort aanvrager 
zoals bepaald in hoofdstuk 4 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het feit of het om een solo- of 

een tentoonstelling met meerdere gebruikers betreft.  
 

Inbegrepen:  
- De gebruiker kan gratis gebruik maken van een parkeerplaats onder het appartementsgebouw 

Amaryllis in de Delaerestraat, met ingang tussen Delaerestraat 6B en 8: autostandplaats nr. 
27 

- Alle tarieven zijn inclusief vergoeding verschuldigd aan SABAM en de billijke vergoeding, maar 
dit enkel voor achtergrondmuziek. Extra’s moeten apart aangegeven worden. 

 
 

Hoofdstuk 6: Tarieven  
Huur expositieruimte: 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, met name 
via de “retributielijst verhuur infrastructuur”.  

 
Verduidelijking: Bij groepstentoonstellingen waarbij een gemengde samenstelling van categorie B en 

categorie C van toepassing is, geldt de regel dat het solobedrag genomen wordt uit de categorie 
waarvan meer dan de helft van de exposanten komen. Dit bedrag wordt aangevuld met de 

toeslagbedragen uit de categorie(ën) die van toepassing is/zijn, afhankelijk van de woonplaats van de 
andere kunstenaars. 

Bij een duo tentoonstelling met een Roeselaarse kunstenaar en een niet-Roeselaarse kunstenaar, 
betalen deze elk het solobedrag uit hun categorie. 

 
Gebruikers die een kunst educatieve activiteit organiseren worden qua tarifering gelijkgeschakeld aan 

het tarief solo tentoonstelling.  
 

 

Hoofdstuk 7: Aanvraag tot tentoonstellen 
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
 

Bijkomende voorwaarden:  
Contactgegevens: Vrijetijdspunt Roeselare 

 
Indiendossier:  

Tentoonstellen in Galerij Alfons Blomme kan door een dossier in te dienen met minimaal volgende 
gegevens: 

- Beknopt curriculum vitae van de exposant  
- Relevant beeldmateriaal van het werk van de gebruiker 

- Thema, titel en omschrijving van de voorgestelde tentoonstelling 
- Enkele voorstelmomenten tot tentoonstellingsperiode met bijhorende motivatie. 

 
Dossiers worden bij voorkeur digitaal ingediend. Via de stedelijke website wordt een voorbeeldsjabloon 

ter beschikking gesteld.  
Er wordt vooral gestreefd naar een evenwichtig tentoonstellingsprogramma met artistieke kwaliteit.  

 
Oproepperiode: 

Jaarlijks worden 2 oproepen geplaatst met bijhorende indiendatum en looptijd van de oproepperiode. 
Op basis hiervan worden de periodes toegewezen. 

Er kan hiernaast ten allen tijde ingediend worden, op basis van de vrije data in de recentste 
oproepperiode wordt de periode dan toegewezen. 

  
De kunstenaar kan, rekening houdend met de tussentijd van 2 jaar, meermaals een dossier indienen.  
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Adviseurs:  

Het stadsbestuur stelt adviseurs kosteloos ter beschikking om in dialoog te gaan met de gebruiker en 
deze (positief) te adviseren over zijn werk en de opbouw van de tentoonstelling. 

 
 

Hoofdstuk 8: Duur  
De tentoonstellingsruimte wordt telkens voor 13 dagen verhuurd. Van woensdag tot en met maandag, tenzij 

anders bepaald door het stadsbestuur.  

Het ophalen en terugbrengen van de sleutels gebeurt in onderling overleg. Standaard is dit op 
woensdagmorgen voor het ophalen en maandag voor het terugbrengen van de sleutels, tenzij er 

anders afgesproken wordt. Bij het terugbrengen van de sleutels gebeurt er, samen met de huurder, 
ook een controle ter plekke;  

 
 

Hoofdstuk 9: Opvolging vigerende regelgeving diverse overheden 
Deze worden bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden 

 

Hoofdstuk 10: Verzekering  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 11: Waarborg 
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 
 

Hoofdstuk 12: Betalingsmodaliteiten  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 

Hoofdstuk 13: Toezicht  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 14: Annulatie  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 15: Schoonmaak   
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.  
 

Bijkomende voorwaarden: 
De huurder doet na de huurperiode de volledige afwas. Hiervoor dient deze zelf de nodige 

poetsproducten te voorzien, net als voor de reiniging van de ruimtes en het sanitair. Er wordt 
poetsmateriaal ter beschikking gesteld. 

 
De huurder dient zelf reglementaire PMD- en vuilniszakken te voorzien en te gebruiken. Deze kunnen 

achtergelaten worden. In geval van misbruik of niet naleven kunnen maatregelen genomen worden 
zoals voorgesteld in hoofdstuk schorsing van algemene gebruiksvoorwaarden verhuur materiaal en 

infrastructuur.  
 
 
Hoofdstuk 16: Schade en diefstal  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

Bijkomende voorwaarden: 
Bij aanvang van de huurperiode ontvangt de huurder een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Indien de 

huurder bij het betreden van de expositieruimte merkt dat er schade of andere gebreken zijn, dan kan 
die dit melden via een bericht op het nummer dat terug te vinden is op de plaatsbeschrijving. Op basis 

van het tijdstip van dit bericht, wordt de verantwoordelijkheid bepaald.  
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Er mogen geen kunstwerken bevestigd worden met nagels of andere materialen aan de muren of aan 

de tentoonstellingspanelen. Kleefgom kan wel indien deze gemakkelijk verwijderd kan worden. 
Kunstwerken worden niet met nylondraad aan de muurspots opgehangen. Er worden geen stickers op 

de sokkels bevestigd.  
 

Voorwerpen die schade kunnen veroorzaken aan de vloer, mogen niet geplaatst worden. 
 

De tentoonstellingsstaven mogen niet ingekort worden.  
 

Het sandwichbord wordt na sluitingstijd terug binnen geplaatst. Bij diefstal of schade omdat het bord 
buiten is blijven staan, wordt bij schade het volledige bedrag op de huurder verhaald.  

 
 

Hoofdstuk 17: Schorsing  
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 18: Bevoegdheden, betwisting en beroep 
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 19: Overgangsbepalingen 
Bepaald in de Algemene Gebruiksvoorwaarden. 

 
Hoofdstuk 20: Inwerkingtreding  
De specifieke gebruiksvoorwaarden Galerie Alfons Blomme werden goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen op 12 juli 2016  en vervangen de specifieke gebruiksvoorwaarden 

Galerie Alfons Blomme, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 2 
december 2013 en in de gemeenteraad van 16 december 2013, en treedt in werking op 

01.09.2016.  
 

 


