
Privéfeesten in het Ontmoetingscentrum Hof van ‘t Rauw.

“Het verhuren van de zaal voor privé feesten vormt een noodzakelijke bron van
inkomsten ten voordele van de verenigingen.”

De  inkomsten  uit  privé  feesten  dragen  bij  in  de  uitbatingskosten  van  de  zaal.
Hierdoor kunnen de bijdragen van de verenigingen minimaal worden gehouden.

 Accommodatie.   Het ontmoetingscentrum beschikt over een ruime accommodatie: een
grote zaal, een kleine zaal, een “bibliotheek”, een grote keuken met keukenmateriaal,
een ruime parking, een prachtig podium en een grote dansvloer.

 Reservering.   Reserveringen kunnen uitsluitend bij de vertegenwoordiger van het Bestuur
gebeuren.  De  klant  ondertekent  bij  reservering  een  overeenkomst  en  betaalt  een
waarborg. Enkel in geval  van overmacht kan de waarborg terug gevraagd worden, na
goedkeuring door het Bestuur.

 Traiteur.   De klant  kiest  zelf  een traiteur  en maakt  hiermee de nodige afspraken.  De
vertegenwoordiger van het Bestuur zal de klant adviseren indien gevraagd.

 Afname dranken.   Alle dranken zijn verplicht af te nemen van het ontmoetingscentrum.

 Roken.   Sinds 1/1/2007 zijn alle lokalen van het ontmoetingscentrum rookvrij.

 Vergoedingen  . De vergoedingen zijn gebaseerd op de vergoedingen die bij vergelijkbare
feestzalen in de streek worden gehanteerd: de prijzen zijn concurrentieel en zeker niet
duurder. Ze bestaan uit een huurvergoeding, een vergoeding voor verbruiksartikelen en
een vergoeding voor de bediening. De keuken en alle keukenmateriaal worden gratis ter
beschikking gesteld. De vertegenwoordiger van het Bestuur zal de prijzen toelichten.

 Orde en netheid.   De klant staat niet in voor het kuisen. Uitzondering: indien de keuken
wordt gebruikt dan dient de klant op het einde van het feest de keuken te kuisen, het
materiaal af te wassen en terug te plaatsen.

 Bediening  .  Het  Bestuur  zorgt  voor  de  bediening.  Voor  kleinere  feestjes  vervalt  die
verplichting. Voor alle feesten waarbij  een lid van het Bestuur of het Feestcomité de
klant is, vervalt die verplichting.

 Afrekening.   De eindafrekening wordt uitsluitend naar de klant gestuurd die het contract
heeft  ondertekent  en  de  waarborg  betaald,  dewelke  deze  onmiddellijk  betaalt  na
ontvangst.

http://www.hofvantrauw.be


