
“Le Tour de Mr. Sax” Dinant-Reglement en boekingsprocedure (Augustus 2020) 

 ALGEMENE REGELS VOOR BEZETTING VAN DE KIOSK 

 « LE TOUR DE MONSIEUR SAX »  

Deze statuten zijn van toepassing op de site van de kiosk (gebouw, tribunes en onmiddellijke 
voetgangersomgeving, met uitzondering van het skatepark en de esplanadeparking) die 
toebehoort aan de stad Dinant, gelegen Esplanade Elisabeth, Prinses van België op 37 rue Grande 
te 5500 Dinant en aangeboden worden tot ingebruikname.  

In deze statuten worden de regels en voorwaarden voor de bezetting en het gebruik van de lokalen 
opgesomd, evenals de verantwoordelijkheden van de concessiehouder ten aanzien van de stad 
Dinant, eigenaar, en de Internationale Vereniging Adolphe Sax (I.V.A.S.), beheerder. Dit algemeen 
reglement kan worden gedownload op de website van I.V.A.S. (sax.dinant.be).  

Algemene bepalingen  

Art. 1. Alle standbezettingen zijn contractueel vastgelegd. De bepalingen van deze verordening 
maken er integraal deel van uit.  

Art. 2. De reservatie van de parking moet het voorwerp uitmaken van een politieopdracht van 
de Stad Dinant volgens haar eigen voorwaarden.  

Art. 3. Elke onderhuur, al dan niet tegen betaling, is verboden.  

Art. 4. De kiosk en de directe omgeving zijn in een door de gebruikmaker bekende en 
geaccepteerde staat.  

Geautoriseerde evenementen  

Art. 5. Bezetting is toegestaan voor elke activiteit van sociaal-culturele aard.  

Art. 6. De I.V.A.S. en de stad Dinant behouden evenwel het recht voor om, onder voorbehoud 
van de nodige motivering, toestemming te verlenen voor een aanvraag tot 
ingebruikname (van uitzonderlijke aard) die niet in overeenstemming is met het vorige 
artikel.  

Art. 7. Is verboden: het organiseren van demonstraties die in strijd zijn met de openbare orde 
of de goede zeden en elke demonstratie van rascistische of sektarische aard...  

Boekingsprocedure  

Art. 8. Alle aanvragen voor bezetting moeten schriftelijk worden ingediend, ten minste 3 
maanden voor de bezetting, met behulp van het officiële formulier dat kan worden 
gedownload op sax.dinant.be.  

Dit document moet worden toegezonden aan de Internationale Vereniging Adolphe Sax, 
per post (rue Grande 112-5500 Dinant) of per e-mail (sax@dinant.be).  

Een eerste contact per telefoon of e-mail is niet bindend.  

Art. 9. Onder voorbehoud van de beslissing van het gemeentecollege zal de I.V.A.S. aan de 
concessiehouder de beschikbaarheid van de kiosk op de gevraagde datum bevestigen.  

Art. 10. Alle openbare evenementen moeten het voorwerp uitmaken van een naar behoren 
ingevuld veiligheidsdossier, dat minstens zes weken voor de datum van het evenement 
naar de ambtenaar van de gemeente PLANU wordt gestuurd (info: 
www.dinant.be/services/demarches/autorisations). 
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Op basis van dit officiële document behoudt de stad Dinant het recht om, al dan niet, 
haar akkoord te verlenen, zonder haar beslissing te moeten motiveren.  

Art. 11. Bij wijze van uitzondering en in geval van overmacht kan de Stad Dinant (via haar 
Gemeentelijk College) in overleg met de I.V.A.S. de genoemde bezetting echter wel 
annuleren. Over een uitsteldatum kan in onderling overleg worden onderhandeld.  

Art. 12. De Stad Dinant bevestigt schriftelijk aan de concessiehouder, binnen een redelijke 
termijn, de toestemming om de stand te betrekken.  

Art. 13. De reservering is pas effectief nadat de I.V.A.S. het naar behoren ondertekende contract 
heeft ontvangen alsook, indien van toepassing, de betaling per bank of in contanten van 
de kosten die inherent zijn aan de bezetting (zie contract). Indien een van deze 
voorwaarden niet binnen de gestelde termijn wordt nageleefd, treedt het contract niet 
in werking.  

 

Aansprakelijkheid en verzekering  

Art. 14. De concessionaris is volledig verantwoordelijk voor de gebeurtenissen die zich voordoen 
in de periode dat de stand en de directe omgeving ervan in gebruik zijn.  

Art. 15. De I.V.A.S. en de Stad Dinant wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van schade aan 
goederen of personen die aanwezig zijn tijdens de activiteit van de concessiehouder.  

Art. 16. De concessiehouder moet een verzekering afsluiten en de eventueel verschuldigde 
belastingen en heffingen betalen (Sabam, billijke vergoeding, accijnzen, enz.).  

 

Bezettingsvoorwaarden  

Art. 17. De concessiehouder is verplicht te zorgen voor het goede verloop van het evenement 
om het gemeenschappelijk eigendom en de omgeving te respecteren. Hij moet zich 
houden aan de gemeentelijke voorschriften met betrekking tot dag- en nachtoverlast en 
indien nodig een beroep doen op de ordestrijdkrachten.  

Bovendien wordt alle muziek geleidelijk verminderd om om 22.00 uur verplicht te 
worden afgesneden overeenkomstig het algemeen politiereglement dat van kracht is in 
de gemeente.  

Art. 18. Het is ten strengste verboden voor de concessiehouder om gasflessen, barbecues, rook, 
Bengaalse vuren of enig ander brandbaar object mee te nemen op of rond de kiosk.  

Art. 19. Het uitbaten van een drankgelegenheid is gebonden aan de volgende voorschriften:  
- deze moet zich buiten de zone van de kiosk en het omliggende terrein;  
- er is een gedetailleerde aanvraag ingediend, gevolgd door een toestemming van de 

gemeentelijke macht. 

 

 

                 In geval van betwisting of interpretatie wordt enkel de Franse tekst van het algemeen  

                 reglement op sax.dinant.be/kiosque in beschouwing genomen. 


