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• 500 stoelen
• 50 vierkante tafels (80x80cm)
• 50 lange tafels (250x75 cm)
• 48 lange tafels (200x100 cm)
• koelcel
• bier- en frisdrankglazen
• 300 koffietassen en ondertassen 

• capaciteit: 800 personen 
      400 personen (halve Feestzaal) 
• oppervlakte: 765m²

• WIFI: 
  * SSID: Bezoekers-Harelbeke
  * Paswoord: #internet11! 

 | 1. Aanwezig in dit lokaal | 1. Aanwezig in dit lokaal



2.1 Koelcel
• Bij drankverbruik is de koelcel open. Dit vraag je op voorhand 

aan. Met de badge kan je de koelcel openen. 

• Bier en frisdrank wordt via het SPOOR afgenomen. Dranken 
die niet in het aanbod zitten (wijn, schuimwijn,...) kan je zelf 
meebrengen. 

• Gelieve alles ordelijk en net achter te laten: 
 - Leeg de kleine frigo’s en laat de deuren open. 
 - Steek alle lege flesjes zonder dopjes terug in de juiste bak.
 - Plaats de lege bakken/ flessen buiten tegen de muur naast de koelcel. 
 - Zet de niet gebruikte dranken terug in de koelcel (enkel volle flesjes).
 - De half opgebruikte bakken mogen apart in de koelcel worden geplaatst. 
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 | 2. Drank  | 2. Drank 

 Als er iets niet aanwezig is, 
mag je dit altijd melden aan: 
zaalverhuur@cchetspoor.be 

>> 

KOEL
CEL



2.2 Koffie 
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• Zet de schakelaar aan en wacht tot het groen lichtje van de tempera-
tuur begint te branden. 

• Zorg dat de dop bovenaan is losgemaakt. 

• Plaats een grote thermos onder het toestel.

• Leg het koffiezakje in de schuif. 
 - halve thermos (ongeveer 25 tassen - 4L) = 1 zak van 140gr. onderaan leggen 
 - volle thermos (ongeveer 50 tassen - 8L) = 2 zakken van 140gr. boven en onderaan
 - schuif het bakje tot het einde (goed duwen) 
 - zorg dat het roostertje altijd in de schuif onderaan ligt (met pin naar boven)

• Druk enkele seconden op de knop voor de gewenste hoeveelheid.

• Het toestel start automatisch.
 - duurtijd 15 minuten
 -  capaciteit: 30 liter/uur 

• Wanneer je de handeling wil stopzetten, druk je de twee knoppen van 
hoeveelheid op hetzelfde moment enkele seconden in. 

• Was na gebruik de thermos en de zwarte schuif af en gooi het ge-
bruikte koffiezakje weg. Opgepast, het roostertje (zie foto) mag niet 
worden weggegooid.

• De ongebruikte zakjes mogen terug in de koelcel. 
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3.1 Grondplan

KOEL
CEL

*

*

*

* * *
*

* lichtschakelaars

 | 3. Licht, beeld & klank  | 3. Licht, beeld & klank 
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3.2 Beamer
Werking beamer: 
• Let erop dat de stroom aanstaat (zie werfkast). 
• Sluit de zwarte kabel aan op uw laptop. 
• Gebruik de afstandsbediening (zwart bakje). 
• Druk 1x op de aan-uitknop.
• Wacht een 30-tal seconden. 
• De beamer is klaar voor gebruik.

3.3 Klankinstallatie 
• Er is een klankinstallatie aanwezig in de Feestzaal (DEEL B 

Feestzaal, aan de linkerkant van het projectiescherm).

• Het toestel wordt niet verplaatst. Daarnaast verander je ook 
niets aan de instellingen/ bekabeling, tenzij dit in overleg met 
de technici van het cc is. 

• Je kan de installatie opstarten door de blauwe schakelaar van 
de stroomkast aan te zetten. Hierdoor krijgen alle toestellen 
stroom en zijn ze klaar voor gebruik.

• Voor meer info kan je de uitgebreide handleiding raadplegen.  
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stroomkast
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 | 4. Veiligheid  | 4. Veiligheid 
4.1 Veiligheidsvoorschriften 

• Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften is alle verantwoorde-
lijkheid en aansprakelijkheid ten laste van de inrichter. 

4.2 Bezettingsgraad 
• De bezettingsgraad (= het maximaal aantal personen per locatie)            

is beperkt: 
 

               

• De maximumbezetting van de za(a)l(en) is steeds afhankelijk van het 
gevraagde podium.

• Piekbezetting: 1.630 personen (wanneer alle zalen gebruikt worden). 
• De maximale bezettingscijfers mogen niet overschreden worden. 

Feestzaal 806,4m² 800 personen
1/2 Feestzaal 403,2m² 400 personen
Keuken - 20 personen
Blauwe zaal 403,2m² 360 personen
Aula 422m² 380 personen
Foyer 412m² 360 personen
Raadszaal 107m² 60 personen
Vergaderzaal boven 55m² 30 personen
Grote loge - 15 personen
Kleine loge - 1 persoon 

4.3 Brandveiligheid 
• Alle (nood)uitgangen, evacuatiewegen en veiligheidsinrichtingen dienen 

te allen tijde vrijgehouden te worden en vlot toegankelijk te zijn (zie ook 
plan). 

• Breedte van de gangen is steeds minstens 1,20 m.
• De blustoestellen dienen steeds vlot bereikbaar te zijn.
• De gebruikte materialen (evenzo versieringen) zijn brandveilig.
• Open vuur en vuurwerk zijn strikt verboden binnen het cultureel cen-

trum.
• Enkel veilige apparatuur, producten en activiteiten (eventueel met 

noodzakelijke attesten en/of CE gekeurd) zijn toegelaten.   
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• Het opslaan en gebruik van brandbare vloeistoffen, vloeibaar gemaakte 
gassen en licht brandbare vaste stoffen is verboden binnen het cultureel 
centrum. 

4.4 Wat te doen in geval van brand
• Probeer de brand te blussen als je de nodige ervaring hebt. 
• Is de brand niet onder controle, alarmeer 112 en geef duidelijk aan:
 - Wat?
 - Waar? (CC het SPOOR, Eilandstraat 6, Harelbeke)
 - Ernst? (zwaarte brand, aantal gekwetsten...)
 - Stuur iemand naar buiten om de brandweer op te wachten. 
 - Druk de brandmeldknop in. 
• Evacueer naar de verzamelplaats (parking). 
• Doe navraag of er vermisten zijn en geef dit door aan de brandweer. 
• Bel jouw contactpersoon van CC het SPOOR. 

4.5 Technische installaties 
• De elektrische installaties mogen enkel bediend worden door de zaal-

verantwoordelijke.
• Tenzij je hiervoor toelating hebt, mogen podium, kleedkamers en ber-

ging niet voor publiek worden opengesteld.  

• Het bedieningspaneel voor de verwarming hangt links naast de deur van 
de keuken.

• Je ziet onderstaande afbeelding op het scherm. Maak een zaalkeuze.

4.6 Verwarming



werkelijke 
temperatuur



gevraagde
temperatuur



(+) = verhogen temperatuur
(-) = verlagen temperatuur 

wanneer de bol rood is, 
is je aanvraag opgenomen

Verhogen/ verlagen: 
max. 2 x -1,5°C of
max. 2 x +1,5°C

• Daarna kom je op volgend scherm terecht: 

4.7 EHBO-koffer en AED
• Er is een EHBO-koffer aanwezig in het kopieerlokaal (deur naast de bar 

in de Foyer). De koffer staat op de kast. 
• Laat weten wanneer je iets uit de koffer gebruikt hebt, zo kunnen we het 

ontbrekende materiaal aanvullen. 
• In de tussenruimte van de 
     bibliotheek en het 
     cultuurcentrum hangt er een 
     AED-toestel.

• Kan je de persoon zelf verzorgen? 
 - EHBO-koffer aanwezig in het kopieerlokaal (deur naast de bar in 
              de Foyer). 
• Indien afvoer naar het ziekenhuis nodig is, bel 112 en geef duidelijk aan:
 - Wie?
 - Wat? 
 - Waar? (CC het SPOOR, Eilandstraat 6, Harelbeke)
 - Ernst? (persoon bij bewustzijn of niet...) 
• Stuur iemand naar buiten om de ambulance op te wachten.
• Bel jouw contactpersoon van CC het SPOOR.  >> 10

4.8 Wat te doen bij een ongeval
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4.9 Overige
• Roken:
 - Er is een algemeen rookverbod in de infrastructuur van CC het 
              SPOOR. Buiten zijn er rookruimtes voorzien.

• Billijke vergoeding/ Sabam:
 - De billijke vergoeding wordt betaald door de stad Harelbeke.
 - Sabam is ten laste van de organisator.

• Sorteer het afval in de daarvoor voorziene afvalbakken. 

• Laden & lossen:
 - Laden & lossen kan indien nodig aan de nooduitgang. Gedaan met 
              laden of lossen? Maak de nooduitgang terug vrij. Je kan je voertuig 
     op de parking plaatsen. 

• Een gevaarlijke situatie opgemerkt? Meld dit aan de zaalverantwoorde-
lijke. 

• Zorg dat de instructies die in het gebouw uithangen, worden opgevolgd.
 
• Het gebruik van de rolstelling, ladders, (mobiele) arbeidsmiddelen,... 

van CC het SPOOR is niet toegelaten. Bij het gebruik van eigen mid-
delen kan CC het SPOOR niet verantwoordelijk worden gesteld. 

• Als organisator draag je een verantwoordelijkheid naar de aanwezigen. 
Daarom is het niet toegelaten voor zij die toezicht houden op de aan-
wezigen om onder invloed te zijn van drank of drugs.

• In de zaal hangt een CO²-meter. Als huurder van de zaal wordt ver-
wacht dat je de meter in het oog houdt.

 - groen = de luchtkwaliteit is ok
 - geel = de luchtkwaliteit is ok, maar hou de meter in de gaten
 - rood = de luchtkwaliteit is niet ok. Zorg voor extra verluchting of  
                          minder mensen in de zaal

• Wanneer je stoelen en tafels nodig hebt voor je evenement, zet je die 
zelf klaar. Na je evenement plaats je de tafels en stoelen proper terug.



 >> 12

 | 5. Afsluiten | 5. Afsluiten
5.1 checklist 

STAP 1: Alles uitgeschakeld? 

STAP 2: Leeggoed opgeruimd? 
• Was de glazen en koffietassen af en zet ze op de juiste plaats 

terug. 
• Maak alle frigo's leeg, stop flesjes zonder dop terug in de juis-

te bak, plaats niet gebruikte dranken terug in de koelcel en 
plaats lege bakken naast de koelcel. 

STAP 4: Als je zelf afsluit: 

>> 

>> 

• Beamer, geluidsinstallatie, koffiemachine...
• Lichten (vergeet licht in Foyer & inkomhal niet)

>> 
• Ben ik de laatste in het gebouw?
 - Niemand meer in het toilet, Foyer...?
• Zijn alle buitendeuren gesloten? 
 - Controleer nooddeuren.
 - Zijn de hendels aan de binnenkant van de voordeuren naar beneden? 
• Verwittig de cafetaria als die nog open is.  
• Leg het alarm aan:
 - Sluit alvast één voordeur af.  
 - Plaats de badge op de alarmknop. Het licht springt op rood. Je hebt nog   
                 twee minuten om de laatste deur af te sluiten. 

0492 13 98 340492 13 98 34TECHNISCHE PROBLEMEN:

STAP 3: Zaal opgeruimd? >> 
• Zijn de tafels en stoelen proper en staan ze langs de kant zo-

als je ze gevonden hebt? 
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• Dit doe je door de badge op de alarmknop te plaatsen. Het 
lichtje springt van groen (=alarm uit) naar rood (= alarm aan). 

• Je hebt nog twee minuten om de laatste deur af te sluiten. 

• Deponeer de sleutels in de brievenbus. Die bevindt zich 
naast de rechtse inkomdeur. Of laat de sleutels achter zoals 
afgesproken met de zaalverantwoordelijke.

5.3 Contact 
 zaalverhuur@cchetspoor.be
 056 733 420 

Bij technische problemen: 
 0492 13 98 34

Wie meer informatie wil, kan het retributiereglement raadple-
gen. 

5.2 alarm 

• Aan de ingang hangt een alarmsysteem (zwart bakje). 
• Schakel alle lichten in het gebouw uit voor je het alarm acti-

veert. 
• Sluit alvast één voordeur af. Denk eraan de hendels aan de 

binnenkant van de twee voordeuren naar beneden te doen. 
Zo kunnen de deuren niet worden opengeduwd.  

• Als alle nooddeuren goed gesloten zijn, kan je het alarm aan-
leggen. 


