
Nieuw voorstel procedure aanvragen kiesweken: 
 
Wil je een activiteit organiseren op een terrein of in een lokaal van KU Leuven in kader van een 
kiesweek van je studentenvereniging? Dan heb je hiervoor een toelating nodig van de dienst 
Lokalenreservering. Dit geldt voor ALLE activiteiten op terreinen en lokalen van de KU Leuven, klein 
en groot. Bijvoorbeeld: een eetverkoop, een spel, een optreden, een infostand, een cantus,.. 
Vermeld steeds duidelijk dat het om een activiteit in kader van een kiesweek gaat. Om een overzicht 
te bewaren van de kiesweken vragen we om het aantal contactpersonen te beperken en alle 
communicatie over de kiesweken via deze personen te laten verlopen. Op de dienst 
lokalenreservering zal Tanya Luyten (lokalen@kuleuven.be) alle boekingen en vragen voor de 
kiesweken behandelen. 
Voor het uitlenen van goederen en aanvragen van signalisatie (gratis en betalende) kan je terecht bij 
de dienst centrale logistieke diensten (CLD@kuleuven.be). 
 
Je kan de aanvraag voor een locatie aanvragen via KULOKET (of via e-mail lokalen@kuleuven.be 
indien je je locatie niet in KULOKET staat). 
Verdere wijzigingen: wijziging van uren, lokalen,.. extra lokalen, momenten,.. geef je door via e-mail 
met een verwijzing naar je originele reservatienummer. 
 

Wanneer aanvragen? 
 
Minstens 6 weken op voorhand: 
 

• Gewenste locatie, ook voor eventuele tijdelijke opslag (in de mate dat we dit kunnen voorzien) 

• Gepland tijdsschema: denk al aan de tijd die nodig is voor opbouw en afbraak en vraag deze 
mee aan. Onder te verdelen in opbouw, evenement en afbraak.  

• Verwachte aantal deelnemers 

• Voorlopig opstellingsplan terrein: waar zal alles komen te staan?  

• Veiligheidsmaatregelen (bvb stewards, brandveiligheid) 

• Volledige naam + gsmnr. Van minstens 2 contactpersonen  

• Welk sanitair zal gebruik worden? 

• Grove omschrijving van elke activiteit + de materialen die gebruikt zullen worden 

• Een voorlopige lijst van uitleengoederen en nutsvoorzieningen (heb je bvb elektriciteit of 
water nodig?) 

• Je kiesweek melden op www.politieleuven.be  > Vragen > Evenement organiseren 
 
Hierop zal je, indien mogelijk, een principiële goedkeuring ontvangen. Let op, dit geldt enkel voor de 
locatie, niet voor de activiteiten.  
 

Minstens 4 weken op voorhand: 
 
De officiële toelating + voorwaarden voor de activiteiten ontvang je wanneer alles werd nagekeken en 
goedgekeurd door alle betrokken diensten. Hiervoor hebben we het definitieve en volledige 
draaiboek nodig. Mogelijks vragen we wijzigingen aan te brengen. Wanneer deze informatie ons later 
wordt bezorgd kunnen we niet garanderen dat alle activiteiten kunnen plaatsvinden.  
 

• Definitieve locatie, ook voor eventuele tijdelijke opslag (in de mate dat we dit kunnen 
voorzien) 

• Definitief tijdsschema: onder te verdelen in opbouw, evenement en afbraak 

• Verwachte aantal deelnemers 
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• Definitief opstellingsplan terrein: waar zal alles komen te staan?  

• Veiligheidsmaatregelen (bvb stewards, brandveiligheid) 

• Lijst van de getroffen maatregelen voor schoonmaak en afvalverwerking 

• Gedetailleerde omschrijving van elke activiteit + de materialen die gebruikt zullen worden 

• Eet- en drankstanden 
o Omschrijving per stand (wat zal er gegeven/verkocht, hoe zal je dit 

bereiden/opwarmen,…..) 
o Tenten + Foodtrucks 

▪  Attesten  
(Tenten : attesten van windbelasting, stabiliteit en brandklasse tentzeilen/tapijten) 

• Opbouw podium: voorschriften en opbouw door externe firma of eigen leden? 

• Volledige naam + gsm-nr. van EHBO verantwoordelijken 

• Definitieve lijst van uitleengoederen en nutsvoorzieningen 

• Volledige naam + gsm-nr. van minstens 2 contactpersonen  

• Welk sanitair zal gebruik worden? 
 
Bijkomend op bovenstaande informatie moet het draaiboek bevatten: 

• Bewijs van melding bij politie  

• Vergunning van Stad Leuven voor versterkte muziek (denk eraan dat dit max. 6 maanden en 
minstens 4 weken op voorhand bij de stad Leuven moet worden aangevraagd!) 

 


