VZW DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM
TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO
Don Boscostraat 6
3530 Helchteren
Tel. 011/521419

ZAALVERHUUR:
Polyvalente zaal

17.4*11.6 m

€ 190

Lage zaal

19.7*12.6 m

€ 140

Grote Zaal

44.6 * 24.6 m

€ 290

Keuken

€ 30 -  € 120

Inbegrepen:
- Gebruik bestaande meubilering (tafels en stoelen)
- Tapinstallatie en frigo. Drank verplicht te bestellen bij D&M Grote Baan 342 3530 Helchteren
- Onbewaakte parkeerruimte, toiletten en bestaande elektrische aansluitingen.

EXTRA:
Gebruik verwarming grote zaal

€ 15

Gebruik verwarming kleine zalen

€ 15

Verbruik verwarming grote zaal volgens teller gas

€ 0,8 /m³

Verbruik verwarming kleine zalen volgens teller gas

€ 0,8 /m³

Verbruik elektriciteit volgens teller elektrisch

€ 0,24 /kW

Waterverbruik volgens teller

€ 4.5 /m³

Buitenverlichting (verplicht indien donker)

€5

Tapinstallatie: reiniging na gebruik per tap

€ 35

Gebruik koffieperculator (90 of 60 tassen)

€8

Gebruik tassen en ondertassen= per 60 tassen

€8

Gebruik multimedia grote zaal

Op aanvraag

ALGEMENE VOORWAARDEN:
1. De gebruiker betaalt alle eventuele beschadigingen.
2. De gebruiker moet beschikken over een tapvergunning en een overeenkomst Sabam, indien dit
nodig is.
3. De Technische School Don Bosco is niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden, die
buiten haar wil om geschieden.
4. De gebruiker reinigt de lokalen (ook de parking en de toiletten) na gebruik en voert alle vuil weg in
vuilniszakken. Het gebruik van de schoolcontainers is niet toegelaten.
5. De zalen worden in hun oorspronkelijke toestand hersteld: alle meubels worden op de juiste plaats
teruggezet. Het document "INFO en AFSPRAKEN" geeft de praktische schikking aan van de
zalenen bijkomende inlichtingen en voorschriften, die door de gebruiker moeten gevolgd worden.
6. De gebruiker verklaart de lokalen, toestellen en materialen in goede en veilige staat te hebben
ontvangen. Hij verklaart de voorschriften van het ARAB, het AREI en de brandweer te zullen
naleven, bekommerd te zijn om de veiligheid van alle bezoekers en de nodige verzekeringen te
hebben afgesloten betreffende de burgerlijke verantwoordelijkheid.
7. De gebruiker verklaart kennis te hebben van, en toezicht te doen op het KB betreffende de
bescherming van werknemers tegen tabaksrook. (KB 19 januari 2005 - BS 02 maart 2005)
8. Don Bosco is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van goederen van de huurder: deze
zorgt zelf voor bewaking.
9. De gebruiker betaalt bij ontvangst van de rekening. Voorschot te betalen bij reservatie.
10. De gebruiker mag het contract nog steeds annuleren door eenvoudige verwittiging. Nadat de
gebruiker de zaal betreden heeft, kan hij het contract niet meer annuleren.

