V.Z.W. Parochiale Werken van en te Idegem
Idegemplein 21 - 9506 Idegem
O.N.: 0409.831.829
www.diecrone.be
info@diecrone.be
0484/30.16.54
Bank: BE96 9793 9255 9005

HUURTARIEVEN

ZAAL

AARD VAN DE ACTIVITEIT

HUURPRIJS

1) Eetfestijn - Huwelijksfeest - Communiefeest - Familiefeest - Babyborrel - Diner Receptie - Oudejaarsavond - Jubileum - Pensioenfeest - Ledenfeest (nietIdegemse vereniging).

175 €

2) Rouwtafel - Kwis - Concert - Tentoonstelling - Beurs - Info-/Promotieactiviteit (Toneel)Voorstelling - Wandel-/Fietstocht *** niet-limitatieve lijst ***

125 €

3) Ledenfeest Idegemse vereniging - Vergadering niet-Idegemse vereniging Kookles - Culturele gesprekavond.
4) Vergadering Idegemse vereniging - Broederlijk Delen - Dekenale conferentie Ziekenzorg - Parochieploegen (catechese - vormsel - vergaderingen).

75 €

gratis

* * * prijzen excl. 21% BTW - van toepassing voor reservaties vanaf 01/10/2017 * * *
!!! korting voor activiteiten van Idegemse verenigingen: 1) 30 €/dag | 2) 20 €/dag | 3) 15 €/dag (excl. 21% BTW) !!!
!!! korting voor rouwtafels: 20 € (excl. 21% BTW) !!!
* * * gebruik zaal dag vóór activiteit: volledige dag: 75 € / vanaf 18u00: 25 € * * *
Inbegrepen:
- waterverbruik
- tafels, stoelen, bestek, borden, glazen, keukenmateriaal
- billijke vergoeding (tijdelijke activiteiten met drank)
Supplementair:
- verbruik elektriciteit: 0,21 €/kWh (controle via meter in keuken)
- verbruik aardgas: 0,0005 €/0,001 m³ (controle via gasmeter ingang zaal)
- verplichte reinigingskosten: 8 €/uur (behalve voor vergaderingen, parochieraad en kooklessen: zelf reinigen!)
- rouwtafels: tafelpapier (0,25 €/lopende meter, excl. 21% BTW) - servetten (0,04 €/stuk, excl. 21% BTW) bediening (8 €/uur/vrijwilliger, vrijgesteld van BTW)
Varia:
- indien meerdere activiteiten op dezelfde dag worden georganiseerd wordt het hoogste tarief aangerekend
- voor alle verhuringen dient een voorschot van 40 € te worden gestort op rek. BE96 -9793 9255 9005 met als
vermelding naam huurder + datum verhuring
- vuilniszakken, tafelpapier, servetten, handdoeken, vaatdoeken dienen door de huurder zelf worden meegebracht
- breuk (prijzen incl. BTW): borden en (onder)tassen: 2,00 € - frisdrankglazen en (schuim)wijnglazen: 1 € pilsglazen: 2 € - andere bierglazen: 3 €
- bij verhuringen voor vergaderingen en kooklessen dient het drankformulier met aparte drankprijzen te worden

gebruikt (uitleg op pagina "Tarieven drank" en te downloaden op pagina "Documentatie")
- mogelijkheid tot huur van barbecuetoestel: 25 € (100 € waarborg op voorhand te betalen)
(onvoldoende gereinigd: 75 € supplement)
- mogelijkheid tot huur van beamer: 25 € (150 € waarborg op voorhand te betalen)
- mogelijkheid tot huur van 8 partytafels met hoezen (zwart en bordeaux): 25 €

