Groene Poortje
De kleine school waar grote dingen gebeuren
betaling : cash/ overschrijving
HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUUR REFTER
1. ADRESGEGEVENS
leefschool Groene Poortje
Groeningestraat 11
056/688544
www.groenepoortje.be

-

8572 Kaster

2. INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS
huur van het zaaltje (refter) met zijn volledige inboedel
de naastgelegen opvang
het kleine keukentje met aanrecht, vaatwas
het toiletgebouw (ingang onder afdak)
de speelplaats en de overdekte speelplaats
het speelpleintje aan de voorkant van de school (openbaar domein)
gebruik van het water, elektriciteit en gas (verwarming)

3. NIET INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS
- de rest van de school (afgesloten)
- de inhoud van de kasten op het podium en de opvang
4. HUURPRIJZEN vanaf 01/09/18( huurprijzen voor 24 uur)
Huurprijs
90 euro
Waarborg (wordt nadien teruggestort)
30 euro
Verplichte eindschoonmaak (wordt door de school gedaan)
30 euro
5. BETALING
- Het zaaltje is pas verhuurd als de totale som tijdig op rekeningnummer
BE 44 7380 0636 5545 werd gestort of cash betaald bij de directie.
- De waarborg wordt teruggestort of cash teruggegeven.
6. VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
- De huurder kijkt voor gebruik na of alle materiaal ook aanwezig is.
- De huurder laat de zaal en de andere gebruikte ruimtes “bezemschoon” achter. De
tafels worden teruggeplaatst in de oorspronkelijke staat (vooraf foto nemen aub)
- De gebruikte glazen, borden,…. staan afgewassen terug in de kasten.
- het afval wordt meegenomen naar huis. Papier mag wel in de papiercontainer
worden gedeponeerd. (tafelpapier hoort thuis bij restafval!)
- De tafels worden terug op hun oorspronkelijke plaats gezet (stoelen op de tafels)
- Het speelgoed wordt terug in de kasten geplaatst in de juiste doos.
- De vaatwas wordt voor vertrek leeg gemaakt.
- De huurder doet voor vertrek de verlichting, de verwarming uit.
- De huurder sluit alle buitendeuren weer zorgvuldig af.

- De huurder meldt wat er gebroken werd tijdens de verhuur.
- Het is verboden met plakband op de muren te werken.
7. AANWEZIG MATERIAAL
- platte borden, dessertborden, ondertassen en koffietassen, bestek, aperitiefglazen,
wijnglazen, frisdrank- en bierglazen voor 50 personen
- combi-oven, elektrische kookplaat, dampkap, frigo met vriesvak, frigo zonder
vriesvak, perculator, vaatwas (keuken)
- partytafels met tafelkleed (7), speelgoed (opvang + buitenruimtes)
8. BEPERKINGEN
- De refter is enkel te huur voor privéfeesten. Er kunnen geen feestjes doorgaan,
waarvoor een ingangsprijs wordt gevraagd of met een DJ wordt gewerkt.
- Nachtlawaai is strafbaar. Hou dus zeker rekening met onze buren bij het afspelen
van muziek en bij het verlaten van de school!
- Voor de brandveiligheid worden geen wagens geparkeerd op de oprit van de school.
- Het zaaltje wordt enkel verhuurd tijdens weekends of vakantieperiodes. In een
weekend wordt het zaaltje maximaal eenmaal verhuurd.
- Er mogen geen tafels en stoelen in de voortuin geplaatst worden (gemeentelijk
domein)
- De elektriciteitskast bevindt zich naast de voordeur.
- Denk aan de buren bij het verlaten van de school en spelen op de oprit.
- Je kan internet enkel gebruiken via de vaste verbinding (op podium en in opvang).
De wifi-code mag (met de wet op de privacy) niet worden doorgegeven.
9. DORPSOVEN
De dorpsoven is geen eigendom van de school, maar een dorpsinitiatief. Het gebruik
van de dorpsoven kan enkel in combinatie met de huur van de zaal, max 4 keer per
jaar en enkel op zaterdag tot 17.00
Meer info via katrijngijsel@gmail.com
10. SLEUTELS
- Bij de huur van het zaaltje krijg je één sleutel van de refter. Van daaruit kunnen de
andere ruimtes worden bereikt. Sleutel is af te halen op school na afspraak.
- Na het gebruik van het zaaltje mogen de sleutels gedeponeerd worden in de
brievenbus van de school.
11. ROOKVERBOD
- Zoals in alle openbare gebouwen geldt in onze school een absoluut rookverbod in
alle lokalen en buitenruimtes.
Voor akkoord,
................................................... (datum van de ondertekening)
................................................... (datum van de huur zaal)
................................................... (naam + telefoon huurder)
.................................................... (handtekening huurder)
0497/544422
Geert Van Robays

leefschool Groene Poortje

