huisje. U kan ook met uw eigen gsm bellen
naar +32 498 65 11 27. Het internationaal
noodnummer in België is 112.

HUISREGLEMENT
Schoolresidenties
AANKOMST
Residenten kunnen inchecken op vrijdag
tussen 13u. en 16u. Na 20u is het FMC
gesloten. Komt u toch de avond voordien
al aan, dan bevelen we Hotel Kempenrust
in Kasterlee of Hotel Corbie in Geel
aan om te overnachten aan een redelijke
prijs. U kan dan de volgende ochtend
inchecken.
Bij aankomst ontvangt men per huisje
twee sleutels, één voor de poort en het
huisje en één voor de bijhorende fiets.
Met de sleutel van uw huisje opent u ook
de poort van parking B. Parking B is voor
verblijvende kunstenaars en – na 17u –
hun bezoek.
ALGEMENE AFSPRAKEN
Te allen tijde – en zeker in de ateliers –
moet een meesterdrukker of deskundige
docent van uw school aanwezig zijn. De
huisjes, het domein van het FMC en diens
omgeving dienen behandeld te worden
als een goede huisvader- of moeder.
Residenten moeten de aanwezigheid
van bezoekers bij de conciërge melden.
Huisdieren zijn niet toegelaten in het FMC.
Het is ten strengste verboden om te roken
in de ateliers of de huisjes. Papier, glas,
plastic en blik worden voor recyclage
gesorteerd in de daarvoor voorziene
containers op Parking B.
Bij verlies of diefstal van de
sleutels zal de vervangingskost worden
aangerekend: 40 euro voor een huissleutel
en 20 euro voor een fietssleutel. Gestolen
of verloren fietsen moeten door de resident
worden vergoed. Als resident bent u
eveneens verantwoordelijk om aangifte
van diefstal te doen bij de politie.
Gelieve bij aankomst de inventaris
lijsten van uw huisje na te kijken en
ontbrekende zaken meteen aan de
conciërge te melden.
Residenten van Frans Masereel
Centrum zullen onze nieuwsbrief en open
calls ontvangen. Indien je nadien onze
nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
kan je ons een e-mail sturen.
VEILIGHEID
Gelieve problemen of defecten aan een
FMC-medewerker te melden. Bekijk voor
uw eigen veiligheid de vluchtrouteplannen
en lokaliseer de dichtstbijzijnde EHBO-kit.
Bij alarm gaat u rustig naar het
aangeduide evacuatiepunt.
In geval van nood kan u steeds terecht
op de binnenlijn 132 via de telefoon in uw

ATELIERS
Het hoofdatelier is doorlopend open
van maandag tot zaterdag tussen 8u
en 20u. Alleen op vrijdag is het atelier
niet open voor vertrekkende residenten.
Het digitaal atelier is open van maandag
t.e.m. zaterdag tussen 9u. en 17u. Een
ateliercoördinator is telkens aanwezig van
maandag tot zaterdag. De kantoren zijn van
maandag tot vrijdag open tussen 9u en 17u.
Het Centrum beschikt over een automatisch
sluitingssysteem dat de elektriciteit in
het hoofdatelier afsluit en de deuren
automatisch vergrendelt om 20u.
Er mag niet gegeten of gedronken
worden in de ateliers. Bij dronkenschap
of ander middelenmisbruik op het
domein wordt de residentie onmiddellijk
afgebroken. Chemicaliën en inkten moeten
elke avond terug op hun plaats worden
gezet. Resten mogen niet in de afvoer
worden geloosd. Inktrollen en persen
moeten eveneens worden gezuiverd. Het
FMC wil een duur- en spaarzaam gebruik
van materialen en producten stimuleren.
Bij vertrek laat u uw werkplaats proper
achter. Gelieve de reglementen van elk
atelier na te leven om alles vlot te laten
verlopen.
FINANCIEEL
De prijs van een gewone schoolresidentie
is 900 euro (max. 8 studenten en
2 docenten) of 500 euro (max. 4 studenten
en 2 docenten) per week. Voor ons
tiendaagse masterclassprogramma is
dat 2000 euro (max. 8 studenten en
2 docenten). Inbegrepen: het gebruik
van de ateliers, basismaterialen, de
accommodatie en een programma op
maat.
Na de bevestiging van de residentie
ontvangt uw school een factuur van de
Vlaamse Overheid met het volledig te
betalen bedrag. Deze factuur dient u te
betalen binnen 30 dagen na ontvangst.
Mocht uw residentie wegens
omstandigheden in het water vallen,
vragen we om uw verblijf uiterlijk drie
maanden voor aanvang te annuleren.
Dan kunnen we een volledige terugbetaling
garanderen. Indien u minder dan drie
maanden voor aankomst annuleert,
betalen we 70 percent van het totaal
bedrag terug. Bij dwingende of medische
redenen kan u een volledige terugbetaling
aanvragen, mits het voorleggen van een
geldig bewijs.
Bij annulering verliest u uw residentie
plek en vragen we om opnieuw een dossier
in te dienen bij een volgende selectieronde.
VERZEKERING
Het Frans Masereel Centrum en de
Vlaamse Overheid zijn niet bevoegd voor
het bewaken van voertuigen en kunnen

niet aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal, beschadiging of eventuele
ongevallen.
Het Frans Masereel Centrum en de
Vlaamse Overheid zijn niet aansprakelijk
voor:
— schade, diefstal of verlies van
persoonlijke eigendom, inclusief alle
werken van de kunstenaar;
— schade voortvloeiend uit het gebruik
van materiaal en producten die het Frans
Masereel Centrum ter beschikking stelt;
— beschadigingen aan eventuele
achtergebleven werken in het atelier of
in de droogrekken.
VERTREK
De laatste donderdag voor vertrek kan er
nog tot 15u gedrukt worden. Bij vertrek
wordt u verzocht uw huisje en atelier
volledig op te ruimen, schoon te maken en
in goede staat achter te laten. Vertrek is
steeds gepland op vrijdagvoormiddag.
Afspraken over uw vertrek maakt
u op donderdag voor uw vertrek met de
conciërge. Indien u niet zelf kan instaan
voor het schoonmaken van uw huisje
betaalt u 50 euro bij de administratie.
Rekeningen voor aankopen door
studenten en docenten tijdens hun
residentie (vb. papier, digitale prints, …)
worden gebundeld in een overzichtje en
bezorgd aan uw school. Die rekeningen
dienen binnen de 30 dagen na vertrek
vereffend te worden door de school.

