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Document 2 – Reglement
Kantine en Kosterhuis

1. Financiële afspraken
I
II
III
IV

Een lokaal is pas definitief gereserveerd en geboekt na storten van € 50 waarborg op het
rekeningnummer BE60 7510 0111 8570 met vermelding van naam en datum.
De prijzen (zie Document 1) zijn vrij van het verbruik van energie.
Wanneer een lokaal niet in orde is na gebruik (zie sectie 2) wordt een vergoeding van € 50
gevraagd.
Na gebruik van het lokaal en het terugbrengen van de sleutel(s) ontvangt u een rekening.
Gelieve deze te betalen op het rekeningnummer BE60 7510 0111 8570.

2. Gebruiksvoorwaarden
I
II

III
IV
V
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VII

Bij aankomst en vertrek dient u de meterstand te noteren (aardgas & elektriciteit) op de
daarvoor voorziene plaats.
Afspraken i.v.m. netheid:
a. De kantine moet na gebruik worden geveegd, de keuken en de toiletten worden
gedweild.
b. Het kostershuis dient na gebruik gedweild te worden. Hiermee bedoelen we alle
gebruikte ruimtes, inclusief toiletten.
c. Afval wordt steeds door de huurder meegenomen.
Tafels worden juist gestapeld, op de daarvoor voorziene plaats.
Stoelen worden per 5 gestapeld, op de daarvoor voorziene plaats.
Wanneer u muziek gebruikt, moet deze na 22h gedimd worden. Indien u toch muziek wilt
maken, moet u een vergunning aanvragen. VZW parochiale werken kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor geluidsoverlast tijdens een verhuring.
De sleutel van het lokaal kan na afspraak afgehaald worden bij de verantwoordelijke. U dient
deze de dag na de verhuring terug te bezorgen.
Afspraken in verband met materiaal regelt u met de verantwoordelijke.

3. Voor u een lokaal huurt
I
II
III

Neem tijdig contact op met de verantwoordelijke, de lokalen kunnen elke dag worden
verhuurd. Er is dus steeds kans dat het lokaal reeds verhuurd is.
Weet dat er geen drankvoorziening is wanneer u een lokaal huurt. De huurder dient dit zelf
te voorzien.
Op zaterdag tussen 14h en 17h is het speelplein voorbehouden aan KSA-VKSJ Denderbelle. Er
is dus geen parkeergelegenheid.

Lees dit document vooraleer u contact opneemt met de verantwoordelijke.
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4. Contact met de verantwoordelijke
I
II

We hebben liefst dat u de verantwoordelijke contacteert via het contactformulier van de
website.
Contact maken met de verantwoordelijke tijdens een verhuring kan via volgende
telefoonnummers:
a. 052 41 25 22
b. 0478 77 97 37

Lees dit document vooraleer u contact opneemt met de verantwoordelijke.

