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Geluidsbeheersing bij gebruik van de zalen en/of lokalen
Onderstaande regels moeten strikt worden nageleefd en zijn van belang voor uw medewerkers, uw
gasten en de buren. U bent zelf aansprakelijk voor de geluidsbeheersing en bij gezondheidsklachten van uw gasten
en/of overlastklachten van de buren zijn de eventuele (financiële) gevolgen voor u (zie het alinea hieronder
"Geluidsverantwoordelijke").

Inleiding:
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving
geldt voor alle muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
Geluidsnormen zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat het gehoor van je
gasten en medewerkers wordt beschadigd.

Praktijk in het Olivetenhof:
Het Olivetenhof heeft een vergunning om maximaal geluid van 95 Db (A) LAeq 15 min (gemiddeld per 15
minuten) te maken. Om dit te meten krijgt de verantwoordelijk een geijkte decibelmeter ter beschiking die helpt om
deze wettelijke norm na te leven.

De decibelmeter:
Het toestel dat je moet gebruiken voldoet aan de norm "klasse 2" en wordt gedemonsteerd voor
aanvang van je activiteit.
Het bestaat uit 2 delen:
- De geijkte microfoon die niet verplaatst, noch afgedekt mag worden. Deze microfoon neemt enkel het geluidsniveau
op. Er wordt geen muziek noch stemmen opgenomen.
- De computer, die vlak bij de muziekverantwoordelijke (DJ) staat, toont het huidige geluidsniveau, het gemiddelde
niveau over 15 minuten en voorspelt de evolutie van het niveau waardoor u makkelijker het niveau kan sturen zodat u
binnen de norm valt. De computer legt tevens een historiek bestand aan zodat oa. de overheid (Milieuinspecteurs, de
politie, ..) dit kan nakijken. Het opnieuw verhogen van het geluidsniveau nadat deze personen weg zijn kan dus
makkelijk gedetecteerd worden.

De geluidsverantwoordelijke:
Deze is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de, op grond van de wettelijke reglementering,
geldende geluidsnormen. Ingeval van overschrijding zijn gebeurlijke boeten ten laste van deze verantwoordelijke . Hij
verbindt zich ertoe het Olivetenhof te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien
van het Olivetenhof naar aanleiding van klachten of schade opgelopen door derde parijen die een gevolg zijn van het
niet naleven van de geldende geluids-normen. Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau
te verlagen zal de verantwoordelijke hier onmiddellijk gevolg aan geven.
Het niet naleven van deze regels kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de verhuuractiviteit en
het inhouden van een gedeelte tot de volledige huurwaarborg. Voor de huurwaarborg wordt teruggegeven zal dan
ook het historiekbestand worden nagekeken op overtreding van de geluidsnorm. Per overtreding is een boete van
50,00 Eur te betalen.
De geluidsverantwoordelijke is hoofdelijk aansprakelijk voor de geluidsmeter zelf .
Bij (gedeeltelijke) beschadiging zal de herstelkost worden doorgerekend. Indien het toestel niet of onvolledig wordt
ingeleverd is een vervangwaarde (+/- 3.000 Eur) voor het toestel te betalen.
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