Je kan een volledige dag huren OF je kan een halve dag huren (een dagblok of een avondblok)

VOLLEDIGE ZAAL HUREN
(kleine zaal, keuken en sanitair)
Hele dag huren
(van 9.00 's morgens tot
7.00 's morgens volgende dag)
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
FEESTDAGEN

Halve dag huren
(dagbolk = 9.00 - 17.00)
(avondblok = 18.00 - 7.00)

€ 190

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

Dagblok : €100
Avondblok : €100

€ 260

VRIJDAG

Dagblok: €100
Avondblok: €170

€ 330

ZATERDAG
ZONDAG
FEESTDAGEN

Dagblok: €170
Avondblok: €170

• DE ZAAL EEN VOLLEDIG WEEKEND HUREN:
Je kan de zaal ook een volledig weekend huren. Dan heb je de zaal vanaf vrijdagavond 18.00 tot maandagochtend 7.00.
De huurprijs bedraagt dan €700.
(waarborg en poetsvergoeding blijven hetzelfde)
• WAARBORG = €300
Deze dient om volgende kosten / schade te dekken: verbruik gas, water en elektriciteit. Verloren materialen of schade
materiaal en / of infrastructuur. Indien verplichte opruim/schoonmaak niet (voldoende) uitgevoerd werd door de huurder.
De rest van de waarborg wordt terugbetaald aan de huurder.

• FEESTDAGEN:
Voor feestdagen geldt het weekendtarief. Zo wordt ook de vooravond van een feestdag als een vrijdagavond aangerekend.
• POETSEN:
Poetsen kan je zelf doen of kan je door ons laten doen.
Indien je ervoor kiest om door ons de zaal te laten poetsen wordt een poetsvergoeding aangerekend van €120.
Deze poetsvergoeding dekt enkel de kuis van de zalen. De huurder is steeds verplicht het sanitair en de keuken zelf te
poetsen met water en de zalen te borstelen.
• DRANK:
Dranken (bieren en waters) dienen verplicht afgenomen te worden bij de brouwer die verbonden is met de zaal. De huurder
neemt zelf contact op met de brouwer en plaatst de bestelling. De verbruikte dranken worden rechtstreeks afgerekend met
de brouwer.
De Vrienden van het Lindegroen hebben geen winstmarge op de verbruikte dranken.

