Voorwaarden zaalverhuur
• Tarieven
Zaalverhuur volledige benedenruimte + terras
Weekendtarief (vrijdag, zaterdag en zondag): € 150
Weektarief, half dagdeel (voor- of namiddag, avond), 1 vergaderruimte: € 60
Weektarief, volledige dag, 1 vergaderruimte: € 100
Verhuur keuken:
€ 90/dagdeel (voor- of namiddag of avond)
• Infrastructuur
Toog: drankenfrigo's, espressomachine volautomatisch, waterkoker,
afwasbakken
Keuken: frigo, diepvries, combi steamer/oven, gasfornuis, vaatwasmachine
Mogelijkheid tot gebruik van hif-installatie met aansluiting voor pc.
Voor vergaderingen kunnen wij ook een beamer voorzien.
Sanitair: 2 toiletten
Tafels en stoelen zijn beschikbaar. Glazen, servies, bestek en serveermateriaal
kunnen eveneens gebruikt worden. Bij breuk of schade wordt verlies verrekend.
• Capaciteit
Vergaderruimte: 14 personen in blokopstelling, 25 personen in theateropstelling
Diners (zittend): 45 personen
Receptie (staand): 90 personen

Gebruikte glazen, borden en bestek dienen afgewassen te worden na gebruik.
Gebruik van vuilniszakken en afvalverwerking: € 5/zak. Huur handdoeken of
tafellopers: € 1/stuk.
De ruimte moet terug opgeruimd worden zoals ze werd ingericht. Poetsen
gebeurt achteraf en is inbegrepen in de huurprijs. De huurder is verantwoordelijk
voor het achterlaten van de ruimte in nette staat. In geval van beschadiging gaat
huurder akkoord met het vereffenen van de schade.
De muziekinstallatie kan gebruikt worden (radio, cd-wisselaar voor 5 cd’s,
eventuele aansluiting voor mp3-speler of pc). Indien gewenst kunnen wij zorgen
voor sfeervolle achtergrondmuziek. De kosten voor Sabam zijn ten laste van de
organisator.
Dranken worden steeds afgenomen van Qarfa bvba. Vraag naar onze huidige
prijslijst.
De verhuurder wordt steeds verwittigd wanneer de zaal wordt afgesloten, hetzij
telefonisch, hetzij persoonlijk. Feesten worden ten laatste om 3u beëindigd.
De huurder moet meerderjarig zijn.
De reservatie van de ruimte is pas defnitief bij storting van het totaalbedrag
van de huur (BE90 0014 2200 3832). Annulatie kan ten laatste twee weken
voorafgaand met volledige terugbetaling.
Alle prijzen in deze prijslijst zijn inclusief btw.
Andere mogelijkheden waarvoor de ruimte gebruikt kan worden: repetities,
workshops, lezingen, optredens,… Stel uw initiatief voor en wij bekijken met u
de kostprijs en haalbaarheid van uw activiteit.
Voor vergaderingen, workshops,... kunnen wij aansluitend ook catering
verzorgen. Verschillende formules zijn mogelijk: ontbijt, brunch, lunch en diner.

