Reglement zaalverhuur
Boven het Streekproducten Centrum is een polyvalente zaal ingericht voor verhuur aan
derden. Deze wordt modulair verhuurd, wat wil zeggen men betaalt enkel wat er effectief
gebruikt en/of verbruikt wordt.
1. Beschikbare ruimte
De zaal is voorzien van de modernste faciliteiten, verwarming, airco en luchtverversing. Er
zijn gescheiden toiletten voor dames, heren en mindervaliden. Er is ook mogelijkheid tot
huren van een beamer (projector).
De zaal heeft een oppervlakte van 100 m², een capaciteit van maximum 60 personen en wordt
afgesloten door een elektronisch sleutelsysteem. Beschikbaar: een receptieruimte met toog en
koelkast, voldoende stoelen en tafels en 6 statafels.
2. Prijzen
De prijs wordt in detail beschreven in document “Prijzen gebruik zaal”
*Deze prijzen zijn inclusief 21% btw.
3. Waarborg
De waarborg bedraagt 3 maal het bedrag van de huurprijs, te betalen bij reservatie.
4. Reservatie
Reserveren kan enkel na contact met een medewerker van het Streekproducten Centrum ter
controle van beschikbaarheid, en met een volledig ingevuld reservatieformulier. De reservatie
wordt definitief na het betalen van de waarborg. Deze kan voldaan worden in het
Streekproducten Centrum of door overschrijving op rekeningnummer BE28 7340 1391 0920.
Het bedrag dient bij ondertekening van de reservatie voldaan te worden.
5. Dranken
De dranken zijn verplicht aan te kopen bij het Streekproducten Centrum. Het zijn vooral
dranken uit eigen streek maar op aanvraag kunnen wij ook nationale dranken voorzien.
De koelkast zal opgevuld zijn en na uw activiteit worden de verbruikte dranken aangerekend.
Voor wijnen en parelwijnen is men vrij van keuze.
6. Eten.
 Er is vrije keuze voor de catering. Op verzoek kunnen wij een brood- of broodjesmaaltijd,
Breugelbuffet, hapjes voor receptie enz…voorzien. Deze worden beschreven in het
document “Maaltijden 2014”.
 Men kan zelf voor catering zorgen en dit in 2 formules. Enkel huur van de keuken, zonder
toestellen, 2 extra frigo’s en afwasmachine (traiteur). Of huren van de volledige keuken
met gebruik van de toestellen, voor de prijzen beschreven in document “Prijzen gebruik
zaal”
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7. Bediening
Bij het huren van de zaal is er geen bediening voorzien. U dient zelf in te staan voor het
bedienen van de dranken en de afwas.
Wij kunnen eventueel ook zorgen dat er iemand aanwezig is voor de bediening (minstens 3
uren). Deze extra kost wordt dan mee gefactureerd en is beschikbaar op aanvraag.
8. Opkuis
De zaal moet na afloop van de activiteit opgeruimd worden: stoelen en tafels op de
oorspronkelijke plaats, de vloer geveegd, de glazen gespoeld en de lege flessen in de daartoe
voorziene bakken geplaatst.
De keuken dient proper achtergelaten te worden, zoals deze bij aankomst was.
Alle afval dient meegenomen te worden tenzij deze in reglementaire vuilzakken van de stad
Halle zijn verpakt.
Bij het niet toepassen van deze regel zullen wij een kost aanrekenen van €100.
9. Roken
Het is verboden te roken binnen de muren van het Streekproducten Centrum (ook beneden in
de inkomhal). Bij vaststelling van inbreuk op deze regel zal er een extra kost opgelegd
worden van €100.
10. Parking
De parking voor het Streekproducten Centrum mag enkel gebruikt worden na 18u en op zonen feestdagen. Deze parking is voorbehouden voor de klanten van de winkel en het kantoor
Akses, tijdens hun bezoek aan deze handelszaken.
11. Schade en ongevallen
De huurder/gebruiker van de zaal is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door brand,
ongevallen en beschadiging. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op hem/haar verhaald
worden.
Al deze uitzonderlijke kosten, zoals bvb. herstelling na schade aan lokalen, meubilair of
inrichtingsmateriaal, of extra schoonmaak wegens extreem bevuild, worden doorgerekend aan
de huurder. Er mag geen vuur gemaakt worden in de zalen. Gebruik van kaarsen wordt sterk
afgeraden omwille van brandgevaar en bevuiling door afdruipend kaarsvet. Het is ten
strengste verboden affiches, spandoeken of dergelijke aan de muren en/of deuren te hangen.
12. Annulering
Annuleren kan tot 5 weken voor het evenement waarbij dan een annulatiekost van 15 euro zal
aangerekend worden. Na deze datum zal de huur van de zaal volledig aangerekend worden.
Ingeval van heirkracht, als de zaal om één of andere reden niet gebruikt kan worden, wordt
de waarborg terugbetaald. Het Streekproducten Centrum kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor een schadevergoeding.
13. Afrekening
In de huurprijs is inbegrepen:
• de kosten voor verwarming en/of koeling.
• de opkuis van de zaal met water
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De afrekening zal gebeuren na het evenement, met verrekening van verbruikte drank en
eventueel gemaakte schade (gebroken glazen, beschadiging aan het interieur, niet grondig
opgekuist…). De prijs hiervan zal afhangen van de schade. Enkel een erkende aannemer zal
na opmaak van een offerte de prijs hiervan bepalen.
De waarborg zal na nazicht van de zaal en na aftrek van de kosten terugbetaald worden.
14. Gebruik
De zaal wordt geopend en afgesloten met chipsleutels (blauwe kleur), de
verwarming/koeling, de verlichting van de gang wordt mede met deze sleutel bediend. Bij
het verlaten van de inrichting moet de automatische deur en de poort aan de inkomhal
afgesloten worden.
Het is ten strengste verboden de technische ruimte te betreden, de instellingen aan de
verwarmingsinstallatie te wijzigen, alsook van de rookafvoer in de inkomhal, dit om de
veiligheid van de bezoekers te verzekeren. Bij inbreuk op deze regel kan er een kost
opgelegd worden van €250.
Beide partijen verklaren kennis genomen te hebben van dit reglement en verklaren zich
akkoord door ondertekening van dit contract.

*De prijzen van deze posten zijn vermeld op het reserveringsformulier.

Gedaan te Halle, op . . / . . / 20..
Handtekening, voorafgegaan door handgeschreven GELEZEN EN GOEDGEKEURD
…………………………………………
Huurder,

Verhuurder,

Naam : ……………………………
Voor het Streekproducten Centrum
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