KWB voetbal Hombeek vzw – Terrein : Schrale Hammen, Hombekerkouter, 2811 Hombeek – Rek.nr. : BE84 0011 3659 3759
Voorzitter : Bart Vercammen – Secretaris : Marc Vanmeerbeeck, Bankstraat 117, 2811 Hombeek – Penningmeester : Hans Goovaerts
____________________________________________________________________________________________________________________

Onkostenvergoeding gebuik voetbalkantine :
Kantine per dag
Leden KWB voetbal Hombeek
Leden KWB Hombeek en Hombeekse verenigingen
Andere personen of verenigingen
Per kleedkamer (max. 16 personen – per 2 uur)
Waarborg

€ 50,00
€ 75,00
€ 130,00
€ 25,00
€ 100,00

Andere mogelijkheden of regelingen zijn altijd bespreekbaar.
Prijzen geldig tot en met 31 december 2017.

Algemene afspraken :
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

De kalender wordt bijgehouden door Marc Vanmeerbeeck. Contacteren :

bij voorkeur via e-mail : marc.vanmeerbeeck@skynet.be

telefonisch : 0472/450.658

donderdag na 20u00 in het chalet.
De gehuurde accommodatie staat ter beschikking van de huurder op de dag vermeld in het
contract vanaf 9u00. De gehuurde accommodatie dient terug beschikbaar en gereinigd te
zijn tegen 9u00 de dag volgend op de in het contract vermelde dag.
De huurder is verantwoordelijk voor verlichting en verwarming in de gebruikte
accommodatie en zal het nodige doen om alle lichten te doven en de verwarming op
waakvlam te zetten na gebruik.
Indien de huurder zich niet houdt aan deze verplichtingen, wordt er een extra vergoeding
van één dag huur aangerekend.
Drank kan besteld worden via KWB voetbal Hombeek.
Vat bier aansluiten wordt als verkocht beschouwd. Flessen of blikjes worden verrekend
per stuk.
Prijzen zijn prijzen brouwer behalve voor vaten +10%.
Indien de gebruiker zelf voor een vat bier zorgt, dient er € 15,00 (vijftien euro) betaald te
worden voor gebruik acide en kuisen leidingen, per gebruikte leiding, per dag.
Waarborg, onkostenvergoeding, ondertekend contract en drankbestelling dienen twee
weken voor de verhuurdatum in het bezit te zijn van KWB voetbal Hombeek.
Waarborg en onkostenvergoeding te storten op rek.nr. BE84 0011 3659 3759 van KWB
voetbal Hombeek met vermelding van naam en datum.
Contract en drankbestelling terug te sturen naar Marc Vanmeerbeeck, Bankstraat 117,
2811 Hombeek of via e-mail.
De gebruikte accommodatie dient na gebruik door de gebruiker gereinigd te worden en het
afval dient gesorteerd te worden. Er zijn zakken/bakken voorzien voor de volgende
afvalfracties : restafval, PMD, plastiek, glas, papier/karton en etensresten.
Etensresten mogen niet bij het restafval in de kantine geworpen worden. Er is een plastiek
vuilbak voorzien voor etensresten.
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8.

9.

10.

11.
12.

Afval van barbeque (houtskool, beenderen,… ) dient door de gebruiker zelf verwijderd te
worden en mag niet ter plaatse achtergelaten of gestort worden.
Indien het afval niet gesorteerd is, zal er een extra kost aangerekend worden van € 25,00
verhoogd met de kosten van eventuele extra vuilzakken.
KWB voetbal Hombeek zorgt voor de nodige onderhoudsmiddelen, 1 restafval-, 1 PMDzak en 1 zak voor plastiek. Alle zakken dienen ten allen tijde in het chalet te blijven,
indien dit niet het geval is zullen ze aangerekend worden.
KWB voetbal Hombeek zorgt ook voor handdoeken en schoteldoeken die na gebruik ter
plaatse mogen blijven.
Wettelijke taksen voor gebruik muziekinstallatie in de kantine worden betaald door KWB
voetbal Hombeek. Indien de gebruiker buiten een muziekinstallatie gebruikt, dient hij
hiervoor zelf de nodige taksen te betalen.
Vanaf 1 januari 2007 mag er in geen enkele sportaccommodatie nog gerookt worden. Dit
geldt voor zowel kantine als kleedkamers. Eventuele boetes bij het niet naleven van deze
regel zijn volledig ten laste van de gebruiker. KWB voetbal Hombeek kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
Het is niet toegelaten om het nabijgelegen fietsparcours te betreden.
Respecteer de eigendom en rust van de buren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door hem al of niet vrijwillig toegebrachte
schade en zal deze ook vergoeden.

Informatie gebruiker :
Datum activiteit :
Gebruik van : kantine - 1 kleedkamer - 2 kleedkamers
Naam :
Adres :
Telefoon :
E-mail adres :

Handtekening gebruiker

Voor KWB voetbal Hombeek
Vanmeerbeeck Marc
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