Contact:
stadsboerderij@detroef.be
014/42 48 11 tijdens de kantooruren
www.stadsboerderijturnhout.be

Huishoudelijk reglement huur zalen Stadsboerderij:
1. Het pand moet worden achtergelaten in de staat waarin u het aantreft. Indien de voorbereiding of opruim
op een andere dag of ander dagdeel dient te gebeuren moet dit vooraf gemeld worden. Hiervoor wordt een
vergoeding aangerekend.
2. De huurder mag gebruik maken van het aanwezige materiaal (zie materiaallijst in de keuken). Eventuele
schade moet gemeld en vergoed worden (wordt doorgerekend aan kostprijs). De gebruikers voorzien zelf alle
benodigdheden die niet aanwezig zijn.
3. De gebruikers voorzien hun eigen vuilniszakken. Er mag absoluut geen afval bij de compostmeesters worden
gegooid. Het gebouw en de omgeving dienen in nette staat achter gelaten te worden. Ook afval dat buiten
werd achtergelaten dient weggehaald te worden. Indien dit niet gebeurt, rekenen wij een boete aan van €25.
4. De Stadsboerderij kan gebruikt worden tot 24u00. Geen nachtelijke activiteiten dus. Nachtlawaai na 22 uur
is verboden.
5. Beschadigingen aan inboedel, gebouw, bomen of rechtstreekse omgeving worden aangerekend.
6. Bij het annuleren van reserveringen zijn we genoodzaakt om €25 administratiekosten aan te rekenen.
7. Indien gebruik wordt gemaakt van externe catering wordt de huurder steeds aansprakelijk gesteld voor
eventuele schade aan keuken en/of elektrische installaties.
8. Frietkramen en vuurkorven zijn niet toegelaten. IJskar, e.d. kan NA overleg en met eventuele meerkost.
9. Het plaatsen van tenten is verboden.
10. De toegangswegen moeten altijd vrij blijven (ook achter het gebouw!)
11. Alle dranken worden verplicht afgenomen in de Stadsboerderij. De prijslijst vindt u op pagina 3.
Indien u deze regel niet nakomt, rekenen wij een forfait van € 200 aan.
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12. De telling van de drank gebeurt telkens de dag na gebruik. Indien er opmerkingen zijn ivm de
drankvoorraad, dienen deze binnen de 24u na gebruik van de zaal schriftelijk gemeld te worden.
13. Huurprijzen vergaderzaal beneden (50 personen) + professionele keuken:
- Niet-commerciële organisaties (vzw’s, …):
Voormiddag, namiddag of
Hele dag of 2 dagdelen:
-Commerciële organisaties of particulieren:
Voormiddag, namiddag of
Hele dag of 2 dagdelen:
14. Huurprijzen vergaderzaal boven (30 personen):
- Niet-commerciële organisaties (vzw’s, …):
Voormiddag, namiddag of
Hele dag of 2 dagdelen:
-Commerciële organisaties of particulieren:
Voormiddag, namiddag of
Hele dag of 2 dagdelen:

avond:
avond:
avond:
avond:

€
€
€
€

50
100
100
200

€
€
€
€

40
75
75
150

De bovenste zaal is op weekdagen enkel te huur vanaf 17.00u. In het weekend ook overdag.
15. Op volgende tijdstippen zijn de zalen NIET te huur:
- Woensdagen in even weken van 13u tot 16u + alle woensdagen in schoolvakanties
- Donderdagen in oneven weken van 18u tot 22u
- Zondagen in oneven weken van 10u tot 20u
16. Er zijn geen honden toegelaten in de zaal.
17. Indien u de zaal huurt, gaat u akkoord met bovenstaande afspraken.
18. De 2 sleutels bevinden zich in de sleutelbox naast de brievenbus. Deze dienen na het afsluiten steeds
terug in de box worden gestoken. Gelieve de cijfers eveneens te verdraaien.
De nummercombinatie wordt een week vooraf bezorgd aangezien deze steeds wordt gewisseld.
19. De 2 vluchtdeuren met hendels dienen steeds van slot te blijven owv de brandveiligheid.

20. Bij dringende gevallen kan u het GSM-nummer contacteren: 0488/075 117
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Bijlage: prijslijst drank
Coca Cola
Coca Cola Zero
Ordal water plat
Ordal water bruis
Ice Tea
Sinaasappelsap
Appelsap
Witte wijn (fles)
Rode wijn (fles)
Stella Artois
Duvel
Gageleer
Schuppenboer
Koffiepad (voor 1 pot koffie)
Theezakje

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3

1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
1.50
1.50
8.00
8.00
1.50
2.50
2.50
2.50
8.00
1.00

