
  
 

AFSPRAKEN Zomerbar 2021 - Hoeilaart 

 

1. Algemene info 
 

• Naam: Zomerbar  

• Periode: 11 juni tot en met 29 augustus 2021 

• Locatie: Gemeenteplein, Hoeilaart 

• Kostprijs huur bar: Gratis voor erkende Hoeilaartse verenigingen, 

adviesraden en lokale horeca en handelaars. 

• Alle uitbaters dienen zich aan de hiernavolgende afspraken te 

houden. 

 

 

2. Openingsuren (richturen) 
 

De hieronder vermelde uren zijn richturen. De uren kunnen wijzigen in 

functie van de coronamaatregelen op het moment van de uitbating. De 

coronamaatregelen hebben voorrang op deze afsprakennota. 

Indien je op andere dagen wil open houden, dan dient dat verzoek 

voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

 

• Vrijdag: 11:00 – 14:00 en/of 16:00 – 24:00 

• Zaterdag: 11:00 – 24:00 

• Zondag: 11:00 – 24:00 

 

 

3. Voorzien door de gemeente 
 

• Bar (‘Den Ottobus’) 

• Stock aan dranken (met vastgelegde prijzen) 

• Glazen 

• Stretchtent – 20m x10m 

• Loungezetels – plaats voor +-120 personen 

• 6 led-schermen – tijdens de EK periode (11 juni – 11 juli) 

• Audio voorziening voor afspelen van Ipod, Smartphone … 

• Podium (7m x 5m) met basis verlichting 

• Contract Sabam en billijke vergoeding  

• Afvalcontainers + afvalzakken 

• Coronapakket (alcoholgel, poetsmateriaal …) 

 



  
 

 

4. Te voorzien door de organisatie 
 

• Wisselgeld en kassa of cashless systeem 

• Prijslijsten 

• Materiaal en producten voor de uitbating 

• Potten, pannen, messen, bestek (voor eventueel catering) 

• Eigen muziek, live band, animatie (zelf te financieren) – eigen concept 

• Eventuele geluidsversterking 

• Vrijwilligers voor de uitbating van de bar 

• Bestelling van eventuele extra dranken naast de bestaande stock 

 

 

5. Onderhoud van de bar 
 

• Tijdens de uitbating zorg je ervoor dat zitplaatsen en tafels ontsmet 

worden na bezoek. Je ruimt de tafels af en gooit rondslingerend vuil in 

de vuilnisbak. 

• Als uitbater van de bar ben je verantwoordelijk voor het netjes 

achterlaten van zowel de bar als het terras. Dit wil zeggen dat: 
 

o je bij afsluiting de frigo aanvult; 

o de bar volledig wordt opgekuist met het poetsmateriaal dat 

daarvoor ter beschikking is; 

o alle glazen afgewassen en proper teruggeplaatst worden;  

o op het terras van de bar geen vuil meer aanwezig is; 

o vuilniszakken gedeponeerd worden in de daarin voorziene 

container; 

o lege glazen flessen, papier & karton gedeponeerd worden in de 

juiste afvalcontainer; 

o elektronisch materiaal wordt uitgeschakeld; 

o de kussens van de loungezetels binnen gelegd worden op de 

daarvoor voorziene plaats; 

o de sleutel opgehaald wordt in het GC Felix Sohie (tijdens de 

openingsuren) en bij afsluiting gedeponeerd wordt in het 

sleutelkluisje van het GC Felix Sohie. 

o De lijst met de stock van de dranken mag je eveneens deponeren in 

de brievenbus van het GC Felix Sohie. 

 

 

 

 

 



  
 

 

6. Gebruik sterkedrank 
 

• Aanvraag tot uitzondering op het verbod van schenken van 

sterkedranken moet ingediend worden via evenementen@hoeilaart.be. 

Klik hier voor het online formulier. 

• De aanvrager zal slechts 1 keer een aanvraag moeten indienen voor de 

hele periode van de Zomerbar. 

• De aanvraag moet 2 weken voor aanvang van de uitbating door de 

desbetreffende vereniging ingediend zijn. 

 

 

7. Alcoholgebruik 
 

Je mag geen ‘dronkenmakende’ dranken schenken aan -16-jarigen. Dat wil 

zeggen dat -16-jarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook 

(pintjes, wijn …).. Van elke persoon die dranken of andere producten op 

basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of 

zij ouder is dan 16. Dat wil niet zeggen dat de verkoper het recht heeft om 

een identiteitskaart te vragen, maar hij mag wel een bewijs van leeftijd 

vragen. Een alcoholverbod voor -16-jarigen zou echter geen reden mogen 

zijn om dit publiek de toegang tot de Zomerbar te weigeren. Let wel: Als 

uitbater draag je de volledige verantwoordelijkheid en worden eventuele 

boetes door de uitbater betaald.  

 

 

8. Financiële regeling 
 

• Verenigingen en adviesraden (niet lokale economie) die een activiteit 

organiseren tijdens de uitbating van de Zomerbar kunnen in geval van 

verlies beroep doen op de impulssubsidie uit de relancemaatregelen (vb. 

omdat de uitbating toch stopgezet wordt omwille van nieuwe 

maatregelen). 

• Bij afsluiting van de bar wordt door de uitbater een formulier ingevuld 

met de berekening van het leeggoed. Op basis van deze lijst zal de 

factuur van de brouwer (aangeschreven door de gemeente) naar de 

vereniging worden gestuurd.  

• De inkomsten van de bar gaan integraal naar de uitbater.  

• Als de vereniging extra drank of eten verkoopt, naast het aanbod 

voorzien door de gemeente, zal zij zelf verantwoordelijk zijn voor deze 

bestellingen en financiële afhandeling met de leveranciers.  

 

mailto:evenementen@hoeilaart.be
https://www.hoeilaart.be/aanvraag-tot-uitzondering-op-het-verbod-van-sterkedrank


  
 

 

• De gemeente voorziet het nodige contract met Unisono (billijke 

vergoeding + Sabam) voor de uitzendrechten van het EK-voetbal en de 

rechten op het afspelen van muziek in publieke ruimte. Zowel het 

afspelen van live muziek als via playlists.  

• Vergeet zeker niet om u te registreren voor de impulssubsidie. Deze zal 

ervoor zorgen dat je nooit in het verlies zal draaien als vereniging. 

 

 

9. Openingsuren & geluidsoverlast 
 

• De uitbater houdt zich aan de openingsuren of bij verstrengingen van de 

coronamaatregelen zullen de regels die dan van kracht zijn gelden. 

• Vanaf 22 uur zorgt de uitbater ervoor dat de muziek gedempt wordt.  

• Voor muziek onder de 85DB is geen besluit nodig van het college. Alles 

wat boven de 85DB komt, dient aangevraagd te worden via 

evenementen@hoeilaart.be 3 weken voor de uitbating van de bar. 

 

 

10.Verantwoordelijkheid van de uitbater 
 

• De vereniging, raad of lokale handelaar die aangesteld wordt voor de 

uitbating van de Zomerbar is volledig verantwoordelijk voor de uitbating 

en zal bovenstaande regels in acht moeten nemen. Indien men zich niet 

aan de regels houdt, zal het gemeentebestuur de mogelijkheid hebben 

om deze uitbaters niet meer toe te laten voor een volgende editie en de 

uitbating stop te zetten. 

• De uitbater is ook verantwoordelijke voor de naleving van de corona-

maatregelen zoals, afstand houden, mondmasker dragen bij 

verplaatsing, ontsmetten van handen (voorzien door gemeente), 

eventueel registratie van de mensen die aanwezig zijn (indien het 

overlegcomité dit beslist). 

 

 

11.Bij schade of afbraak 
 

• Bij schade of afbraak is de betrokken uitbater zelf verantwoordelijk en 

zal die alle kosten op zich nemen. De gemeente is op geen enkel moment 

verantwoordelijk voor de vastgestelde schade, tenzij het om 

stormschade gaat. 

• Bij diefstal of schade aan eigen materiaal zal de uitbater zelf 

verantwoordelijk worden geacht en zal de gemeente niet tussenkomen. 

https://www.hoeilaart.be/aanvraag-impulssubsidie-verenigingen-en-adviesraden
mailto:evenementen@hoeilaart.be


  
 

 

12.Fairtradeproducten 
 

Aangezien we een FairTradeGemeente zijn, wordt de verkoop van 

fairtradeproducten gestimuleerd en vragen we elke uitbater om hiervan 
minstens 1 product van in het aanbod te hebben. 
Fairtradeproducten kunnen aangekocht worden via de Wereldwinkel maar 

ook heel wat andere lokale handelaars hebben deze in hun assortiment 
beschikbaar. 

 
 

13.Foodtrucks tijdens de Zomerbar 
 

• Er kunnen maximaal 2 foodtrucks ingezet worden per uitbating. 
• De standplaatsen van de foodtrucks zullen door de gemeente worden 

aangeduid. 
• Er worden geen foodtrucks toegelaten die concurrentieel zijn met onze 

horeca langs het plein. 

• We moedigen aan om zoveel mogelijk beroep te doen op lokale 
foodtrucks. 

• Foodtrucks voorzien hun eigen vuilzakken voor het afval. 
 
 

14.Voorrangsregels 
 
De dienst vrije Tijd hanteert volgende voorrangsregels: 

• De originaliteit van je concept. 
• Samenwerking met andere verenigingen, raden, lokale handelaars … 
• Je organisatie zorgt een heel weekend voor de uitbating van de 

Zomerbar. 
• Je organisatie staat open voor partnerschap met een gemeentelijke 

organisatie. Dit gaat over reeds vastgelegde activiteiten zoals, EK-
voetbal, filmavonden … 

• Je houdt rekening met het verkopen van fairtradeproducten. 
 
 

15.Contactpersonen 
 
• Noodhulp: 112 

• Noodnummer gemeente Hoeilaart: 0470 04 39 81 (enkel in het 
weekend bereikbaar) 

• Afhalen sleutel: Balie GC Felix Sohie – 02 657 05 04 (zie openingsuren) 

of op afspraak: evenementen@hoeilaart.be  

mailto:evenementen@hoeilaart.be

