Reglement van het werkhuis der orkestorgelmakerij – Louis Hooghuys – Statieplaats N°.11
Geerardsbergen
______________________________________________________________
Art.1 De gewone werkuren zijn bepaald als volgt: de maandag 6 en de andere dagen 11
werkuren. De zon- en wettelijke feestdagen wordt er niet gewerkt.
Art.2 Volgens het jaargetijde en voor het gemak der verlichting zijn de werkuren vastgesteld
als volgt:
De maandag ’s morgens van 9 tot 4 uren ’s namiddags. De andere werkdagen
beginnen de werklieden ’s morgens van 6½, 7 of 7½ en eindigen ’s avonds om 6½ , 7
of 7½ uren, met rusttijd van één uur, van 12 tot 1 uur ’s middags. Verder nemen de
werklieden in den voormiddag den noodigen tijd voor het eten en ’s namiddags om 4
uren een kwartier eeten rustpoos. Deze twee poozen worden van den gewonen
werkloon niet afgehouden, ’t is te zeggen dat de werklieden 11 uren loon betaald
worden.
Art.3 De werklieden hebben verder nog het recht in bijzondere gevallen te beginnen en te
eindigen als zij het verkiezen, enkelijk worden zij verzocht den meester hiervan te
verwittigen.
Art.4 De werklieden worden gewoonlijk betaald per werkuur; enkele bij uitzondering
worden per dag betaald volgens overeenkomst.
Art.5 De werkloon wordt wekelijks de zaterdag betaald.
Art.6 Geene boeten worden vastgesteld en geene afhoudingen van loon worden gedaan;
alleenlijk worden de werklieden verzocht in het algemeen belang van het werk, met de
gereedschappen, mekanieken en in een woord met alles te handelen gelijk met hunnen
eigendom, en alles ten profijtigste mogelijk te verbruiken.
Art.7 Ten einde alle ongevallen te vermijden is het den werklieden streng verboden andere
werktuigen of mekanieken in gang te stellen dan degene welke zij gewoonlijk
gebruiken en kennen; nooit geene riemen op of af te leggen terwijl de mekanieken in
werking zijn. Ze zijn ook bijzonderlijk verzocht alles met voorzichtigheid te
behandelen.

Goedgekeurd na regelmatige raadpleging der werklieden volgens artikel 7 der
wet.
Den 1ste Juli 1906.
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