Verhuur regelement.
Week of weekend verhuur:
•
•
•
•
•
•

Overnachtingen alleen voor scoutingverenigingen, jeugdverenigingen en vergelijkbare
groepen.
Kosten overnachting € 5,00 per persoon per nacht/dag (excl. eventuele toeristenbelasting)
Er wordt een huurovereenkomst opgesteld waarin de gemaakte afspraken en de kosten
worden vastgelegd.
Voor weekenden is de borg: € 150,- te betalen uiterlijk 4 weken na datum
huurovereenkomst. Daarna is de boeking pas definitief.
Voor een week is de borg: € 250,- te betalen uiterlijk 4 weken na datum huurovereenkomst.
Daarna is de boeking pas definitief.
Het volledige bedrag conform de huurovereenkomst dient 6 weken voor de huurdatum
volledig betaald te zijn. (eventuele extra, of minder aantal personen wordt na afloop
verrekend met de borg die terug gestort wordt.) Tenzij anders afgesproken

Dagverhuur:
•
•
•
•

Dagverhuur kan van ’s morgens tot ’s avonds uiterlijk 22.00 uur (vrijdag kan het pas vanaf
21.00 uur verhuurd worden).
Kosten dagverhuur € 25,00 per uur. Met een minimum van € 125,00.
De huurder dient vooraf de tijd op te geven wanneer deze het gebouw wilt huren.
Er wordt een huur overeenkomst opgesteld en uiterlijk 4 weken na datum
huurovereenkomst dient deze het volledige bedrag te betalen. Daarna is de boeking pas
definitief.

Aanwezige inventaris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Tafels
2 lage tafels
60 stoelen
20 kleine stoeltjes
Waterkoker
Koffiezet apparaat.
Inductie kookplaat
Bakplaat
Oven
Magnetron

Eventueel extra bij te huren inventaris.
•
•
•
•
•
•
•
•

4 sta tafels: € 2,50 per tafel
Extra partystellen: (1 tafel met 2 banken): 5,00 per partystel.
Groot koffiezetapparaat (ca 40 kopjes koffie): € 5,00
Kunststof borden: € 2,50 per 25 stuks
Bestek: € 2,50 per 25 setjes
Kopjes: € 5,00 per 25 kopjes
Kunststof glazen: € 2,50 per 25 glazen
Slaap matten: € 1,00 per mat (voor jeugdverenigingen die blijven slapen)

Huren boogtent
•

Boogtent 8x16 m: € 100,00 per verblijf

