Contract
polyvalente zaal jeugdcentrum Kubiek

Kerkstraat 121
9900 Eeklo
jeugd@eeklo.be
09/218 29 20

Voor akkoord met het
gebruikersreglement en de
veiligheidsvoorschriften

Voor akkoord
beschikbaarheid zaal en
praktische afspraken

Voor akkoord voor verhuur
van de polyvalente zaal van
het jeugdcentrum

Handtekening
organisator

Handtekening
zaalbeheerder

Handtekening
jeugdconsulent

Gegevens organisator:
Naam organisatie/privépersoon:…………………………………………………………………………………………….
Naam contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………..
Facturatieadres: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Gsm/tel nr: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Mailadres contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens evenement:
Naam evenement: : ………………………………………………………………………………………………………………..
Beschrijving activiteit: …………………………………………………………………………………………………………….
O
O

Kleine activiteit: Sluitingsuur 1u (23u op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of
zondag)
Grote activiteit: Sluitingsuur: 3u (op vrijdag, zaterdag of de dag voorafgaand aan een
feestdag)

Verwacht aantal aanwezigen: …………………………………………………………………………………………………
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Planning evenement:
Datum evenement:

……/ ……/…………

vanaf ………………uur

Tot:

……/ ……/…………

om ………………uur

Datum afhalen badge:

……/ ……/…………

om ………………uur

Datum opbouw:

……/ ……/…………

om ………………uur

Datum opkuis:

……/ ……/…………

om ………………uur

Datum terugbrengen badge:

……/ ……/…………

om ………………uur

Gebruikerscategorie: (Kruis de juiste categorie aan)
Categorie
O 0
O 1
O 2
O 3
O 4

Omschrijving
Organisaties van de stadsdiensten
Organisaties in samenwerking met de stad
Organisaties ondersteund door de stad
(Niet-)Commerciële organisaties en particulieren – binnen Eeklo
Commerciële organisaties en particulieren – binnen en buiten Eeklo

CATEGORIE

0

1

2

3

4

Huurgeld kleine
activiteiten

€0

€50

€75

€100

€125

Huurgeld grote
activiteiten

€0

€150

€200

€350

€500

Extra dag opbouw of
afbouw of blokkade

€0

€50

€75

€100

€150

Waarborg polyvalente
zaal

€0

€350

€350

€350

€350

Verzekering burgerlijke
en contractuele
aansprakelijkheid +
brandverzekering

1 dag =
€18,15

1 dag =
€18,15

1 dag =
€18,15

1 dag =
€18,15

1 dag =
€18,15

Percentage op de
totale drankfactuur
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10% op de totale drankfactuur

15% op de totale
drankfactuur

Materiaal
Ik wens van volgend materiaal van het jeugdcentrum gebruik te maken:
Gegevens

Beschikbaar

Prijs/stuk

Tapinstallatie

1

€0

Frigo’s

2

€0

Beamer

1

€0

Podiumelementen

24

€0

Podiumtrap

1

€0

Tafels

25

€0

Stoelen

150

€0

Aperitieftafels

6

€0

Keuken

1

€0

Backstage met
douche

1

€0

Basispakket geluid
(+podiumbelichting)
DJ-set geluid

1

€ 100

1

€ 125

Basis DJ-set licht

1

€ 200

Uitgebreide DJ-set
licht

1

€ 350

Uitgebreide DJ-set
licht en geluid
Geluidsmeter

1

€ 450

1

€0

Springkasteel

1

€ 100

Aantal

Kostprijs

TOTAAL

Paraaf:
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Ik wens van volgend materiaal van de brouwer gebruik te maken (minstens 1 maand op
voorhand en onder voorbehoud van beschikbaarheid):
Gegevens

Aantal

Bakfrigo
Frigowagen
Percolator
Tassen
Glazen

Andere opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reglement en afspraken
Met het handtekenen van dit contract:
-

bevestig dat de hierboven ingevulde informatie correct is
dat ik het gebruikersreglement gelezen heb
dat ik akkoord ga met de hierin opgenomen voorwaarden
dat ik bij niet naleving van de afspraken akkoord ga met de in het reglement
opgenomen bepalingen
dat Ik de uitleg in verband met het intern noodplan heb gekregen en begrepen.
dat ik volledige verantwoordelijkheid neem indien ik eigen materiaal gebruik naar
mogelijke schade
verklaar ik op de hoogte te zijn van geluidsnormen en belasting van de lichtbruggen.
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