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Huishoudelijk reglement: juni 2017 
 
DEEL II: CAFETARIA 
 
Artikel 2: Algemene bepalingen 
 
Artikel 2.1: Reservatie zitplaatsen 
De cafetaria van het ldc is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk. Gebruikers kunnen in principe geen 
aanspraak maken op een vaste zitplaats. Na voorafgaande reservatie kunnen op werkdagen plaatsen 
voorbehouden worden voor groepen gebruikers van minimum 8 en maximum 25 personen. In het weekend 
worden geen groepsreservaties in de cafetaria aanvaard. Groepen worden dan doorverwezen naar de 
leslokalen voor zover deze beschikbaar zijn. Deze bepaling geldt niet voor groepen die zich in de cafetaria 
verzamelen in het kader van een activiteit of op uitnodiging van het LDC. Een uitzondering op dit artikel kan 
altijd op gemotiveerde wijze worden toegestaan door het ldc. 
 
Artikel 2.2: Dieren 
De toegang voor (huis)dieren is verboden uitgezonderd de geselecteerde snoezels van Woonzorgcentrum 
Stede Akkers. 
 
Artikel 2.3: Rookverbod 
Het hele gebouw is rookvrij. Roken mag enkel op het kleine terras (westkant ldc) in open lucht. Peuken 
worden in de aanwezige asbak gegooid. 
 
Artikel 2.4: Toiletbezoek  
Het gebruik van toiletten is toegestaan zonder verbruik van consumpties. 
 
Artikel 2.5: Toegang naar zomerterras 
Tijdens warme zomerdagen blijven de schuifdeuren tussen de cafetaria en het buitenterras gesloten om de 
werking van de klimaatbeheersing niet te ontregelen. Op die momenten loopt de toegang naar het 
buitenterras via de toegangsdeur in de inkomhal.  
 
Artikel 3: Openingsuren 
 
Artikel 3.1: Publiekstoegang 
Werkdagen en brugdagen: 10u00-16u30 (onthaal en cafetaria) 
Zaterdag, zondag en feestdagen: 13u00-16u30 (cafetaria) 
 
Artikel 3.2: Sluitingsdagen 
In functie van de noodzaak of bij gebrek aan beschikbare vrijwillige medewerkers, kunnen er sluitingsdagen 
worden ingevoerd. Deze worden vooraf aangekondigd. 
 
Artikel 4: Gratis ontspanningsaanbod 
 
Artikel 4.1: Leestafel 
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In de cafetaria staat een leestafel met een lectuuraanbod. Gebruikers mogen dit aanbod tijdens de 
openingsuren ter plaatse vrij inkijken maar niet ontlenen. Na gebruik wordt de lectuur terug op de 
oorspronkelijke plaats aan de leestafel gelegd. 
 
Artikel 4.2: Café- en gezelschapsspellen 
In de cafetaria staat een kast met een aanbod aan spelen. Gebruikers mogen de spellen ter plaatse gebruiken 
maar niet ontlenen. Bij het einde van het spel controleren de gebruikers het spel op volledigheid van alle 
spelonderdelen en wordt het terug op de oorspronkelijke plaats in de kast gelegd. Het spelmateriaal kan 
gereserveerd zijn voor activiteiten van het ldc. 
 
Artikel 4.3: Radio en TV 
Het ldc bepaalt de tijdstippen, geluidsniveau en programmakeuze van radio en tv. Op aangekondigde 
groepsactiviteiten (vb. rechtstreekse uitzending sportwedstrijden) kan de klanklijn hoorbaar versterkt 
worden. 
 
Artikel 4.4: Internetcafé 
In de cafetaria is een specifieke ruimte voorzien waar gebruikers tijdens de openingsuren gratis gebruik 
kunnen maken van een computer en toegang krijgen tot internet. Op aangekondigde momenten wordt er 
begeleiding voorzien vanuit Digidak. De gebruikers dienen het reglement van het internetcafé (zie hieronder) 
te respecteren. Het zelf installeren, wijzigen of kopiëren van computerprogramma’s is niet toegestaan. 
 
Art. 4.4.1 Digidak  
Het internetcafé wordt gerealiseerd in samenwerking met Digidak. Tijdens vrije inloopsessies zonder 
begeleiding heeft iedereen de mogelijkheid om vrij gebruik te maken van computers met geïnstalleerde 
software, internetverbinding en eventueel een scanner en printer. Tijdens vrije inloopsessies met 
begeleiding is er een begeleider van Digidak aanwezig die de bezoekers helpt wegwijs maken op de 
computer, inbegrepen tablets en smartphone. Naast de vrije inloop organiseert Digidak initiatiesessies 
waarvoor iedereen zich vrijblijvend kan inschrijven. Tijdens deze initiatiesessies worden de basisprincipes 
van computergebruik en internet uitgelegd.  
 
Art. 4.4.2 Algemene bepalingen internetcafé 
Het internetcafé is gratis en voor iedereen toegankelijk. Van iedere gebruiker van het internetcafé wordt 
verwacht dat hij/zij een rustige werksfeer respecteert en er met het eigen gedrag toe bijdraagt. Nuttigen van 
eten en drinken of roken is niet toegelaten aan de computertafels. Per computer worden maximum twee 
personen toegelaten, maar dit is wel afhankelijk van de locatie. Men is verplicht een hoofdtelefoon te 
gebruiken wanneer men geluid wenst te horen. Men kan hiervoor een eigen hoofdtelefoon meebrengen of 
een exemplaar lenen aan de onthaalbalie tegen afgifte van een identiteitskaart of rijbewijs als onderpand. 
Het ldc kan ieder die de orde of rust verstoort, die computers oneigenlijk gebruikt of die aan materialen 
schade toebrengt:  

- mondeling terechtwijzen en aanmanen dit gedrag aan te passen;  
- en/of de betrokkene de toegang tot het internetcafé ontzeggen conform de bepalingen uit artikel 1.  

De computers van het internetcafé zijn publieke toestellen. Om veiligheidsredenen worden op regelmatige 
tijdstippen logbestanden aangemaakt. Dit betekent dat alle activiteiten die op de computers gebeuren, 
geregistreerd kunnen worden.  
Illegale praktijken van welke aard dan ook zijn niet toegestaan en worden verhaald op de gebruiker zelf. 
Lokaal dienstencentrum STEDE AKKERS noch Digidak neemt hiervoor de verantwoordelijkheid maar heeft bij 
het vaststellen van misbruik wel een meldingsfunctie.  
 
Art. 4.4.3 Reservaties internetcafé  
Bezoekers mogen telkens gedurende één uur vrij gebruik maken van de infrastructuur. Wanneer geen 
andere bezoekers wachten om ook gebruik te kunnen maken van de computers, kan dit verlengd worden.  
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Art. 4.4.4 Initiatiesessies computergebruik  
Data van initiatiesessies worden steeds op voorhand uitgehangen in lokaal dienstencentrum STEDE AKKERS. 
Het kan zijn dat deze initiatiesessies in een andere locatie van Digidak plaatsvinden. Men kan zich hiervoor 
inschrijven aan de onthaalbalie. Deze initiatiesessies zijn evenals de vrije inloop volledig gratis en voor 
iedereen toegankelijk. Wel dient er vooraf een waarborg betaald te worden. Dit bedrag wordt terugbetaald 
na het volgen van de initiatie of wanneer de deelnemer vooraf zijn afwezigheid meldt. 
  
Art. 4.4.5 Gebruik materiaal internetcafé  
Als deelnemer heeft men het recht om vrij gebruik te maken van het computermateriaal dat ter beschikking 
staat. Tijdens de vrije inloop mét begeleiding kan men bovendien vrij gebruik maken van scanner en printer, 
indien aanwezig. Het is dan ook vrij toegestaan om software mee te brengen en deze in overleg met de 
begeleider van Digidak te installeren. Cd-rom’s schrijven of memory sticks gebruiken is eveneens toegestaan. 
Cd-rom’s en Cd-RW’s zijn bij de begeleider van Digidak tegen betaling te verkrijgen. De gebruiker kan 
bestanden meenemen op een externe drager om ze elders af te drukken. Het personeel is niet 
verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van of schade aan eigendommen die in het internetcafé 
meegebracht of achtergelaten zijn. Bij misbruik van en schade aan computersoftware en apparatuur 
behouden Digidak en of het ldc zich evenzeer het recht voor om van de betrokkene(n) een vergoeding te 
vorderen. 
  
Art. 4.4.6 Surfgedrag in internetcafé 
Iedereen is vrij om te surfen. Het bezoeken van pornosites, geweldsites en racistische sites wordt echter niet 
toegestaan. Downloaden is toegelaten tijdens de vrije inloop met begeleiding maar moet in overleg met de 
Digidak begeleider gebeuren. De begeleider ziet erop toe dat de toegestane limiet niet overschreden wordt 
en kan bijgevolg het toestaan van downloaden beperken. Het downloaden van muziek en software via peer 
to peer netwerken is illegaal en wordt niet toegestaan.  
 
Artikel 4.5: Uitleenmateriaal 
Er is aan het onthaal een rolstoel ter beschikking voor het vervoer van minder mobiele gebruikers vanuit het 
ldc van en naar de parking. Deze rolstoel is vrij te gebruiken maar mag niet mee naar andere locaties 
genomen worden. 
 
Artikel 4.6: Kinderhoekje 
Kleine kinderen mogen niet zonder begeleiding in de cafetaria worden achtergelaten. De begeleiders zien er 
op toe dat na het bezoek alle gebruikte speelgoed terug op de oorspronkelijke plaats wordt gelegd. 
 
Artikel 4.7: Tentoonstelling 
In de cafetaria kan op wisselende tijdstippen een tentoonstelling worden georganiseerd. Als de 
tentoongestelde werken of stukken te koop worden aangeboden, loopt de verkoop via het ldc dat hiervoor 
een commissie ontvangt van 10% op de verkoopprijs. 
 
Artikel 4.8: Piano 
De piano is geen speelgoed. Het ldc kan het gebruik ervan zo nodig beperken of verbieden. 
 
Artikel 5: Toog 
 
Artikel 5.1: Consumpties 
Verbruik is niet verplicht in de cafetaria maar zonder toestemming van het ldc mag er geen eigen drank of 
voedsel genuttigd worden. Uitzondering hierop zijn de meegebrachte lunchpakketten van vrijwilligers, 
medewerkers, partners en personeelsleden van OCMW en gemeente tijdens hun werkpauzes. Dranken zijn 
zelf te halen en apart te betalen. Als het gebruik van alcoholische dranken leidt tot individueel storend 
gedrag voor andere gebruikers, kan het schenken ervan beperkt of geweigerd worden. De consumpties zijn 
contant te betalen, uitgezonderd: 
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- mits voorafgaande afspraak in het kader van een groepsreservatie 
- betaling via consumptiebon 

Bij uitzondering kan de winst uit verkoop aan de toog bij voorafgaand akkoord van het OCMW-bestuur 
worden geschonken aan een goed doel. In dit geval wordt die winst forfaitair vastgelegd op 40% van de 
recette tijdens de betrokken activiteit. 
 
Artikel 5.2: Bediening tijdens vrije inloop met tap 
De bediening van de toog in de cafetaria gebeurt door vrijwillige medewerkers. Er is geen bediening aan 
tafel, uitgezonderd voor personen met een beperking  die er zelf toe verzoeken.  Bestellingen kunnen gedaan 
worden tot een kwartier voor sluitingstijd. Van gebruikers wordt verwacht dat: 

- men respect toont voor het werk van de vrijwilligers 
- consumpties besteld en gehaald worden aan de toog. Grotere bestellingen worden aan de toog op 

een dienblad gezet  
- het leeggoed wordt weggebracht naar en gesorteerd (porselein, bestek en glas) op de afruimplek 

 
Artikel 5.3: Bediening na groepsreservatie 
Groepen vanaf 8 personen worden gevraagd om hun komst een week vooraf aan te melden. Zo is men zeker 
van een zitplaats én kan men koffie met taart reserveren. Er wordt afgerekend voor de hele groep. De wijze 
van afrekenen (contant of factuur) is af te spreken bij reservatie. We verwachten wel dat elke groep minstens 
twee mensen voorziet die de consumpties van de toog naar de tafels kunnen brengen. 
 
Artikel 5.4: Consumpties meenemen 
Alle verse voeding uit de koeltoog is in principe bestemd voor verbruik in de cafetaria.  
Meenemen mag:  

- tot 16u00: twee stuks per klant 
- na 16u00: meerdere stuks per klant 

In het ldc gelden strenge normen inzake het bereiden, bewaren, vervoeren en consumeren van voeding. Het 
consumeren van meegenomen voedingswaren gebeurt daarom volledig op eigen verantwoordelijkheid 
inzake voedselveiligheid. 
 


