
VZW Dekenaat Zuiderkempen regio Geel
Afdeling: Parochiecentrum Geel Ten-Aard

Zaaladres: Vaartstaat 40 Zaalverantwoordelijke: Carine Verwimp
2440 GEEL Adres: Aardseweg 62

2440 GEEL
Tel.: 014 / 75.43.47

BTW nr.: 629.066.081 GSM: 0478 / 73.76.75

Huurprijzen: 01/01/2022 excl. BTW            Particulieren

huur 1 huur 2 huur 3

Omschrijving vergadering koffie
maaltijd drink 
receptie feest

Kleine zaal 40,00 135,00 240,00
Grote zaal 55,00 160,00 295,00
Grote + kleine zaal 80,00 265,00 460,00
Café 40,00 100,00 175,00
Bovenzaal 40,00
Keuken kookles 65,00
Keuken koffie 30,00

Opties Verhuur materiaal voor gebruik
 buiten het parochiecentrum

couvert volledig per persoon 0,25 stoelen 0,5
couvert koffie per persoon 0,12 tafels 2
frietvet gebruikt /liter 1 terrastafels wit 2
fretvet nieuw /liter 3 terrasstoelen wit per 4 2

tafelpapier 10
micro 5

Opmerkingen

Prijzen exclusief BTW
Reservering wordt contractueel vastgelegd en is pas definitief na betaling van de waarborg.
Op 1/5 van de totale huurprijs wordt 21% BTW geteld. De BTW toeslag op de opties en materialen buiten het parochiecentrum bedraagt 21%
Bij huur van een zaal voor meerdere opeenvolgende volledige dagen kan een vermindering in rekening gebracht worden
  van: 10€ voor de grote zaal, 8€ voor de kleine zaal en 5€ voor de café per extra dag.
  dit enkel als de zalen slecht 1 maal gereinigd dienen te worden.
In de prijzen is verwarming, gas- en electriciteitsverbruik (enkel voor vaste toestellen in de keuken) inbegrepen
De huurprijs van de keuken omvat het gebruik van: kookgerief en schotels, aanrecht, spoelbakken en toestellen.
Indien de zaal door de huurder niet volledig wordt opgeruimd, bv. bij opstelling van podiumbakken, meubilair, verlichting of eender welke vorm van
   zaalbezetting die het ons onmogelijk maakt om de zaal verder te verhuren, loopt de huurprijs verder zolang de bezetting blijft staan.
Alle ter beschikking zijnde materialen en toestellen worden met de nodige zorg behandeld, proper en op orde achtergelaten.
Sanctie nalatigheidswerken bij niet naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden bedraagt: 22 €/u
Openbare fuiven kunnen enkel ingericht worden door de verenigingen. Hiervoor worden de huurprijzen verdubbeld.
Gebruiksduur: Huur 1: max 4 uur, Huur 2: max 7 uur, Huur 3: max 10 uur
Bij Huur 3: sleutel afhalen voor een avondfeest: vanaf 17.00u, voor namiddagfeest: sleutel afhalen vanaf 11.00u
De zaal dient steeds opgeruimd te zijn voor 05.00u om de kuisploeg niet te hinderen.
Indien men de zaal langer wenst te gebruiken kan dit in overleg met de zaalverantwoordelijke mits
  betaling van een kleine meerprijs per uur. Kleine zaal € 14/u, Grote zaal € 18/u Grote + kleine zaal € 25/u, Café € 12/u.

Basisbedrag


