STRAND
CABINES

BADSEIZOEN 2021

Een badseizoen loopt steeds van 1 april tot en met 15 oktober.
In deze periode sieren ook de strandcabines onze kustlijn.

TARIEF
• € 12O voor een standplaats in een verticale rij.
• € 140 voor een standplaats in een horizontale rij.
• € 20 korting voor gezinnen met MINIMUM 3 minderjarige kinderen per domicilie.
De huur van de zone voor een strandcabine houdt in:
de plaats waar de cabine komt te staan met een zone van 4m voor en 4m achter de cabine.
Staat de cabine op een hoek dan geeft dit geen toestemming om 4m aan de zijkant bij te rekenen.
De opbouw kan pas gebeuren na de betaling van de huur.

OPBOUW

De opbouw van de strandcabines verloopt steeds in aanwezigheid van stadspersoneel.
Om uw cabinenummer voor seizoen 2021 te ontvangen, meldt u zich in het Toerismepaviljoen op
de Zeedijk tussen 1 en 30 april.
Het cabinenummer zal elk jaar een ander kleur hebben, dat gekoppeld is aan het jaar waarin de
strandcabine wordt geplaatst.
Er wordt een waarborg gevraagd van € 10.
U kan er steeds terecht op de volgende tijdstippen.
- Van maandag tot vrijdag van 9 u tot 17 u.
- Op woensdag van 12 u 30 tot 20 u.
- Op zaterdag van 9 u tot 13 u.
Er wordt aansluitend opgebouwd met een maximum tussenafstand van 10 cm, en worden rechtlijnig opgesteld tussen begin- en eindpaal van de toegewezen cabinerij.

Tussen 15 september en 15 oktober moet u de cabine terug afbreken.
Cabines die op 16 oktober niet weggehaald zijn, worden verwijderd door de Stad Brugge.
Dit gebeurt op kosten van de eigenaar volgens de gangbare tarieven.
De afbraak van de strandcabines verloopt steeds in aanwezigheid van stadspersoneel. Om uw
waarborg terug te krijgen, bezorgt u na de afbraak van uw strandcabine het cabinenummer terug
aan de balie in het Strandpaviljoen.
U kan er steeds terecht op de volgende tijdstippen.
- Van maandag tot vrijdag van 9 u tot 17 u.
- Op woensdag van 12 u 30 tot 20 u.
- Op zaterdag van 9 u tot 13 u.
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AFBRAAK

GEBRUIK
Enkel de eigenaar en de familieleden mogen gebruik maken van de cabine.
Omwille van de coronamaatregelen moet u bij gebruik een windscherm plaatsen tussen de eigen
cabine en die van de buren. Verder volgt u de actuele veiligheidsvoorschriften die op dat moment
gelden.

KENMERKEN STRANDCABINE
Alle strandcabines hebben volgende kenmerken:
•
vervaardigd uit hout;
•
netjes wit geschilderd;
•
2m breed, 2m diep en 2,5m hoog.
Zijn niet toegelaten:
•
zonnepanelen;
•
versieringen;
•
publiciteit.

ONDERHOUD
De eigenaar of gebruiker is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de cabine en de zone
errond.
• We bevelen aan om de onderbouw te voorzien van wanden om het uitkuilen tegen te gaan.
Stad Brugge nivelleert enkel de zones tussen de cabines maar vult niet aan onder de cabines.
De eigenaar is verantwoordelijk om regelmatig nazicht uit te voeren en aan te vullen indien
nodig. Het niet aanvullen van een cabine kan nadelige gevolgen hebben voor naburige cabines.
• De door corona verplichte windschermen moeten op het einde van de dag opgeborgen worden
om te vermijden dat deze de dagelijkse strandreiniging hinderen.
• Terrassen dienen opklapbaar of wegneembaar te zijn en mogen niet blijven liggen bij afwezigheid. Stad Brugge is niet verantwoordelijk voor eventuele schade wanneer deze toch op het
strand blijven.
• Barbecues zijn niet toegestaan.
• Alle afval hoort thuis in de voorziene afvalpunten.
• Tussen 15 maart en 15 oktober zijn honden op het strand verboden.
Dit verbod is ook van toepassing in de strandcabines.
Voor het niet volgen van de opstelling, het plaatsen zonder vergunning, het niet respecteren van de
termijnen of het reglement, zal een sanctie volgen met een boete en/of verwijdering van de cabine
tot gevolg.

REGELGEVING
Voor alle stedelijke regels i.v.m. het strand en de strandcabines verwijzen we naar de politieverordening met betrekking tot het strand en de duinen (zie vooral deel F ‘Strandcabines’).
Het tarief wordt nader geregeld in het belastingreglement op het plaatsen van strandcabines en
het uitbaten van geconcessioneerde strandzones.
Deze reglementen kunt u terugvinden op de website
www.brugge.be - bestuur - reglementen en verordeningen.

CONTACT
Voor meer informatie kan u terecht bij de Brugmedewerker Vrije Tijd van het Huis van de Bruggeling.
Leen Rombaut
050 44 8000 - vrijetijd@brugge.be

