V.Z.W. ONTMOETINGSCENTRUM ST-DENIJS
Secretariaat: p.a. Kaveiestraat, 18, 8554 Sint-Denijs
@mail : marianne_bossuyt@hotmail.com

Tel. 056/45 67 42

MODELGEBRUIKSOVEREENKOMST
1. AANVRAGER : …………………………………………………………………………………………………........
ADRES :

…………………………………………..

TELEFOON : ……………………………………….
2. GEWENSTE ZAAL : ………………………………..

@mail : …………………………………………………..
Namens (Vereniging) : ………………………………...
Tel. Nr. van de zaal : 056/31 21 83

3. AARD VAN DE GEPLANDE AKTIVITEIT : ……………………………………………………………………...
4. DATUM VAN GEBRUIK :

………………………… VOORBEREIDING/AANVOER : …………………

5. DATUM VAN OPRUIMING & OPKUIS :

……………………………………

6. GEWENST MATERIAAL BEHORENDE TOT DE INFRASTRUCTUUR :
AANTAL TAFELS ( 50 beschikbaar) :
AANTAL STOELEN (400 beschikbaar) :
GEBRUIK

Loges : -

Douche :

-

Spreekgestoelte : -

Percolator (€10) : -

7. HUUR ZAAL :

……… Euro

KEUKEN :

……… Euro

HUUR MUZIEKINSTALLATIE : ……. Euro
Afspreken met L. Dermaut (056/455 950)
WAARBOR IDEM : …….. Euro

WAARBORG :

………. Euro

Totaal : …….. Euro

Kosten verwarming zaal zijn ten laste van de huurder (volgens verbruik - opname voor en na)
Opkuis eveneens ten laste van de huurder.
(Volle vuilniszakken meenemen !!)
8. SABAM : - indien mechanische muziek : geen kosten
- indien inkomgeld gevraagd wordt (bv. fuif, bal, …) SABAM inlichten
BILLIJKE VERGOEDING : geen kosten – globaal contract O.C.
9. De waarborg is enkel terugbetaalbaar aan de ondergetekende huurder na het voorleggen van het bewijs
dat de gebruikte lokalen in goede staat werden verlaten.
Indien er gas gebruikt werd voor verwarming wordt die aangerekend aan 0,70 €/m³ en de kostprijs wordt
dan van de waarborg afgetrokken.
10. Bijzondere bepalingen zijn vervat in een huishoudelijk reglement, dat steeds beschikbaar is.
11. Ondergetekende huurder verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en de
voorwaarden voor gebruik van het Ontmoetingscentrum en zal de huur + waarborg storten
2 à 3 weken voor ingebruikname op IBAN BE41 7765 9084 7410 (BIC GKCCBEBB) van de VZW O.C.
12. De afname van drank is verplicht bij de Bvba Declercq-Renard te Dottenijs (tel 056/48 53 90)
waarmee de huurder zelf rechtstreeks onderhandelt voor de bestelling.

Sint-Denijs, ……………………………………
Secretaris/Penningmeester OC.
of zaalverantwoordelijke

de huurder

Sleutels afhalen bij
Marc Glorieux,
Jolainstr.16B - Sint-Denijs
Tel. 056/ 456 311

