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HUISREGLEMENT KOMMOI 

 

Welkom bij atelier Kom Moi.  Om alles goed en leuk te laten verlopen stellen we graag ons 

huishoudelijk reglement voor. Wij willen al onze leden vragen om dit grondig door te nemen en 

vervolgens spontaan toe te passen.  

Kom Moi is een plek zijn waar je je creativiteit kan ontwikkelen, heerlijk experimenteren, 

ontdekken en laten inspireren door gelijkgezinden. 

Onze visie over reglementen: ‘Less is more’. We streven dan ook naar een ongedwongen en 

gemoedelijke sfeer. Daarom kiezen we ervoor om ons huishoudelijk reglement tot de essentie te 

beperken.  

 

Algemene afspraken atelier Kom Moi: 

Kom Moi is een leuke aangename plek om te vertoeven. Daarom vragen wij om volgende 

basisregels strikt toe te passen.  

 

- Wees steeds goed gezind en vriendelijk tegen anderen. 

- Werk ordelijk, niet enkel op je eigen werkplek maar binnen het gans atelier. 

- Heb oog voor de veiligheid. 

- Draag zorg voor je persoonlijke spullen en die van de anderen. 

- Wees op tijd en rond op tijd af. 

- Gezellig kletsen mag, maar hou steeds rekening met je omgeving en de rust die sommigen 

willen opzoeken.  

- Vragen of bedenking, wij horen het graag. Spreek de aanwezige verantwoordelijke aan. 

 

 

A.HET LIDMAATSCHAP KOM MOI: 

 

Om te kunnen deelnemen aan een workshop, open atelier of eender welke activiteit, dien je lid te zijn 

van de vzw Atelier Kom Moi. 

Van zodra we je persoonlijke gegevens hebben en je je betaling in orde hebt gebracht, ben je lid van 

onze vzw. Het lidmaatschap is in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Je inschrijving betekent dat je ook 

akkoord gaat met ons huisreglement.  

  



   
 

   
 

B. INSCHRIJVEN: 

 

Om in te schrijven voor een workshop, volg je de procedure van de website. Dit betekent dat je je 

gegevens stuurt, je de betaling van de inschrijving verzorgt en aldus voor akkoord gaat met het 

reglement.  

 

Om in te schrijven voor het open atelier, dien je eerst en vooral de basiskennis en -vaardigheden van 

het draaien onder de knie te hebben. Nadat je je interesse per mail hebt getoond, zal je uitgenodigd 

worden voor een eerste verkennend gesprek. Aansluitend krijg je een rondleiding in het open atelier. 

Kijk zeker ook eens bij rubriek ‘open atelier’ voor de werking ervan. Van zodra je betaling in orde is, en 

je dus akkoord gaat met het huisreglement, ben je als lid ingeschreven. 

 

Schrijf je voor meerdere vrienden of familieleden in? Vermeld dan zeker in het veld  

“Opmerkingen” hun contactgegevens (voornaam + familienaam + email + tel/GSM)  

 

C. UITSCHRIJVEN EN ANNULEREN: 

 

Je lidmaatschap eindigt automatisch van zodra je workshop, abonnement of tienbeurtenkaart eindigt. 

Je kan je uiteraard steeds opnieuw inschrijven voor een workshop of je abonnement en 

tienbeurtenkaart verlengen.  

 

Wanneer je lidmaatschap stopt, moeten alle bezittingen meegenomen worden voor of op de laatste 

dag van het lidmaatschap. Indien dit niet gebeurt, kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor verlies of 

beschadiging van werken en bezittingen. 

 

Je kan ten vroegste 14 dagen na betaling van je inschrijving je lidmaatschap opzeggen. Opgelet: Enkel 

wanneer je nog geen gebruik hebt gemaakt van het atelier. Je kan je opzeg per mail of brief sturen. Er 

is geen terugbetaling van het voorschot.  

 

 

Lesmomenten kunnen tot 14 dagen voor aanvang geannuleerd worden. En dit door een mail te sturen 

naar info@kommoi.be.  Het voorschot kan niet terugbetaald worden en omvat de administratieve 

kosten.  

 

Indien je niet aanwezig kan zijn wegens een gegronde reden, kan je een uitzondering aanvragen. atelier 

Kom Moi beslist voor elke aanvraag afzonderlijk of de reden gegrond genoeg is. Het aantonen met een 

bewijsstuk zal zo-ie-zo gevraagd worden.  

Indien Corona of een andere oorzaak als overmacht zich voordoet, zal atelier Kom Moi de periode 

waarin de lessen niet kunnen doorgaan herorganiseren.  

 

Atelier Kom Moi kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang de data van workshops of lesmomenten 

wijzigen.  Je zal via email verwittigd worden waarbij de mogelijkheid is om de workshop of lesmoment 

te verplaatsen of te annuleren. 

Wanneer de lesgever afwezig is door ziekte of hinder zal atelier Kom Moi een ander lesgever aanstellen 

of de workshop  / lesmoment verplaatsen indien mogelijk. 

 

mailto:info@kommoi.be
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D. PRIVACY: 

 

Atelier Kom Moi bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden. Leden kunnen 
telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Je kan 
je ten alle tijden voor de nieuwsbrief uitschrijven.  Atelier Kom Moi streeft ernaar om 
persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden. 

 

 

E. LESMOMENTEN ALLERLEI EN KERAMIEK 

 

Een lid heeft het recht gebruik te maken van de faciliteiten van het atelier tijdens de  workshop en 

voor het open atelier volgens de openingsuren en tot een maximum van  15  uren /week.  

Dit omvat 

- de draaitafels 

- de werktafels 

- de kleiplatenwals 

- de tools  

- de openbare plekken ( zoals toilet en keuken) 

- het eigen rek 

We leggen je dit graag uit op het onthaalmoment.  

Het open atelier is open op: 

- Maandag en donderdag tussen tien ’s morgens en half tien ’s avonds, met een pauze 

van 17u tot 18u30. 

- Dinsdag en zondag van tien tot één uur ‘s middags.  

- Vrijdag tien en vijf uur.  

 

Wanneer je het atelier gebruikt hebt, reken je op minimum 15 minuten om je   werkplek en 

de gemeenschappelijke ruimten op te kuisen.  Hou rekening met de   grondige opkuis van 

een draaischijf en/of werkplek, inclusief de vloer errond  

Vragen en opmerkingen bespreek je bij voorkeur met de aanwezige   

 verantwoordelijke. Indien nodig kan je dit ook per mail laten weten.  

 

Voor de workshops bepaalt de lesgever de uren. Er worden ook workshops gepland buiten de uren 

van het open atelier. Indien er een les gepland staat binnen de afdeling keramiek, zal er geen toegang 

zijn als open atelier. Plan dus steeds tijdig je uren binnen het open atelier en hou rekening met de 

geplande lessen. Reserveren doe je per mail of via de inschrijvingskaft en minstens één week op 

voorhand. Je kan steeds telefonisch last minute horen of er nog plekken vrij zijn.  
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F. OPEN ATELIER: 

De volgende regels verzekeren de veiligheid en comfort van iedereen in Atelier Kom Moi, wat geeft 
dat leden verplicht zijn deze na te volgen. 

 

Iedereen kan gebruikmaken van de boven vernoemde materialen in het Open Atelier. Het open Atelier 
is voor mensen die zelfstandig te werk kunnen gaan. Onder de 18 jaar is het open atelier niet 
toegankelijk. 

 

Ieder nieuw lid voorziet zelf 2 (Curver) bakken (die hermetisch afsluiten) en de persoonlijke 
gebruikstools. Atelier Kom Moi zorgt ervoor dat het lid een eigen plaats krijgt waar de persoonlijke 
werken en materiaal kunnen gelegd worden.  

 

Bij een tienbeurtenkaart staat 1 beurt gelijk aan 3uur. In totaal heb je dus 30 uren die je vrij kan 

invullen. Je tienbeurtenkaart blijft een jaar geldig.   

Abonnementen zijn doorlopend en gedurende een jaar te gebruiken tot een max van 15u/week. Uren 

die niet opgenomen werden kunnen niet overgedragen worden naar de volgende week.   

Bij Atelier Kom Moi worden er enkel stukken gebakken die in het atelier zelf gemaakt werden. Werken 
van thuis of van een ander atelier kunnen niet gebakken worden. 

 

Ieder lid van het open atelier heeft een vaste oven bak hoeveelheid van 50l/maand, wat is inbegrepen 
tot hun maandelijkse abonnement of tienbeurtenkaart. 

 

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook bij Atelier Kom Moi gemaakt werden. Het 
lidmaatschap is inclusief het ‘eerlijk gebruik’ van glazuren voorzien door Atelier Kom Moi. Glazuren 
van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de zaakvoerder of 
verantwoordelijke van Atelier Kom Moi. 

 

Ieder lid is verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van glazuur. De verantwoordelijke zal enkel 
deze werken bakken. Ook stukken die niet getekend worden, te dik of niet droog genoeg zijn, zullen 



   
 

   
 

niet gebakken worden. We houden samen met jou in het oog wat klaar is om te bakken en geven je 
feedback over de afwerking ervan.  

 

Als een lid van het Open Atelier schade berokkent aan de oven (vb explosie van werk, uitgelopen 
glazuren, ...) of ander materiaal door foutief gebruik dan kan het lid aansprakelijk gesteld worden voor 
de kosten van de reparatie of vervanging. 

 

 

Enkel het team van Atelier Kom Moi (zaakvoerder, verantwoordelijke en lesgevers) mogen de ovens in 
– en uitladen.  Ieder lid dient het te afgebakken werk op de juiste schap te zetten per temperatuur. 
We bakken op 950°C voor biscuit. Voor het glazuur is het 1240°C voor steengoed en voor sculpturale 
werken gebruiken we 1050°C.  

 

Wanneer je gebruik maakt van een 6 maanden of 12-maandelijks abonnement ga je ermee akkoord 

dat je voor deze periode niet kan opzeggen. Voor de tienbeurtenkaart kan je ten vroegste 14 dagen na 

betaling van je inschrijving je lidmaatschap opzeggen. Opgelet: Enkel wanneer je nog geen gebruik 

hebt gemaakt van het atelier. Je kan je opzeg per mail of brief sturen. 

  

G. WORKSHOPS: 

 

Je treft de planning voor de nieuwste workshops op de website www.kommoi.be  

Je kan door de workshop aan te klikken je aanmelden. De inschrijvingsprocedure word je dan uitgelegd.  

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden of terugbetaald worden.  

 

We willen kwaliteit en consistentie bieden tijdens workshops. Deze lesmomenten zijn  persoonlijk en 

kunnen niet overgedragen worden naar een andere persoon. 

  

http://www.kommoi.be/
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H. VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID: 

 

Iedereen is verantwoordelijk opdat het atelier een aangename werkplek blijft. 

De leden gebruiken het atelier op eigen risico en zijn zich bewust van de   gevaren van 

het atelier. 

Voor het binnenkomen gebruik je de hoofingang gelegen in de Jakob Van  
 Artveldestraat. In geval van brand worden de leden verzocht zich naar de dichtsbijzijnde 
beschikbare uitgang te begeven. 

Atelier Kom Moi is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zijn  oorzaak vindt 

in de activiteiten van één van de leden of in de manier waarop   een lid zijn activiteiten 

uitoefent. 

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het Atelier gebracht of   toevertrouwd 

aan derden. Atelier Kom Moi is niet aansprakelijk voor enig verlies of  schade aan deze bezittingen.  

Iedereen dient een eigen ongevallenverzekering te hebben.  Het Atelier kan niet  aansprakelijk 

gesteld worden voor de ongevallen die niet gedekt zijn door de   persoonlijke polis. 

Atelier Kom Moi is ten alle tijden in de mogelijkheid om deze reglementen aan te passen. Het  is niet 

aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt. Leden kunnen steeds 

de laatste versie van het reglement terugvinden op de website. Door verder onze diensten te 

gebruiken, ga je akkoord met de wijzigingen.  

 

 

 

E.OPENINGSUREN 

 

Atelier Kom Moi heet het recht om de openingsuren elk moment te wijzigen.  Deze wijzigingen zullen 

telkens op de website aangepast worden.  

We sluiten de deur van 15 juli tot 15 augustus en op feestdagen. Tijdens de overige vakanties volgen 
we de gewone openingsuren. Er kunnen ook enkele dagen per jaar zijn waarop het atelier volledig of 
voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Dit zal tijdig in het 
atelier aangekondigd worden. Hiervoor zijn geen terugbetalingen van toepassing. 

 

 

 

 

 

 


