ZAAL BIJENHOF VERHUURCONTRACT

NR /

MORAVIE 32
8501 BISSEGEM
Tel: 056 / 35 07 42
E-mail: zaal.bijenhof@skynet.be
Website: www.zaal-bijenhof.be
BTW: BE0526.634.279
Datum:

____________________________________

Verhuurd aan: ____________________________________
Tel:
____________________________________
Huurprijs per dag (vanaf 10u – 24u) 225€ + 21% btw
Verbruik van verwarming in de zaal indien nodig: 25€ + 21% btw
Inbegrepen in de huurprijs zijn:
-

Zaal met tafels en stoelen
Hoge receptie tafels
Glazen voor dranken
Frigo’s
Speelplein tot 12 jaar
Terrass

De huurdatum ligt vast wanneer een voorschot ( 100€ ) en ondertekend contract terug in ons bezit zijn.
U feest met een traiteur naar keuze en zorgt zelf voor de bediening.
Bij zaal bijenhof is er een verplichte drank afname. We zorgen dat alles gekoeld is de dag van het
feest. Enkel de verbruikte dranken worden aangerekend. Er worden geen externe dranken toegelaten !
U betaalt enkel de huur van de zaal en geniet van onze gereduceerde drankprijzen.
Bijenhof hecht zeer veel belang aan netheid en hygiëne. De kosten voor het reinigen worden
aangerekend op basis van het aantal uren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De huurders staan in voor de verplichtingen van auteursrechten en bijkomende verplichtingen aan
sabam.
Indien nodig zijn wij zo vrij u gratis te adviseren.
Gemaakt in tweevoud te __________________________ op ______________________
Gelezen en goedgekeurd,
Handtekening huurder

Handtekening verhuurder

__________________

____________________

ZAAL BIJENHOF VOORWAARDEN
Gelegen in een landelijke en rustige omgeving.
Onze feestzaal wordt verhuurd voor allerlei feestelijkheden van klein tot groot zoals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recepties
Babyborrels
Communie
Doop
Eetfestijnen
Personeel
Familie
Jubileum
Uitvaartplechtigheden
…

In de ruime volledige afgesloten speeltuin met zongerichte terras is het heerlijk toeven terwijl de
kinderen tot max 12 jaar ravotten.
Parkeergelegenheid is er voorzien op de grote prive parking voor onze feestzaal.
Voor reservatie, inlichtingen of het bezichtigen van de feestzaal, bent u van harte welkom na
telefonische afspraak.


Fuiven worden niet toegelaten



Roken in de zaal is niet toegestaan



Het branden van kaarsen, vuurwerk is niet toegestaan



Zwaar beschonken gasten dienen verplicht gebruik te maken van derden vervoer



Wij eigenen ons het recht toe zwaar beschonken gasten het domein uit te wijzen,
alsook alle bezoekers bij enige vorm van vandalisme



Het spelen van muziek kan maximum tot 24u00, hierbij mag niet voor
overlast gezorgd worden



Na het feest bent u als huurder verantwoordelijk voor het opruimen en
meenemen van het vuil



Tafels en stoelen dienen schoon gemaakt te zijn en terug geplaatst
te worden in de bergruimte



Tijdens het gebruik van de gehuurde zaal is de verhuurder gerechtigd om zich toegang
te verschaffen tot de zaal en controle uit te voeren



Indien de huurder de bepalingen inzake de afname van dranken niet respecteert, is hij
na vaststelling van de inbreuk een schadevergoeding van 100 € verschuldigd te
verrekenen bij de eindafrekening.

Handtekening huurder
__________________

