
Parochiecentrum Sint-Gillis-Waas     
Nieuwstraat, 5
9170 Sint-Gillis-Waas
Rek. BE 96 7360 4752 4105 - mail: pcsgw@hotmail.com
Tel.: +32 495 25 58 10

OVEREENKOMST HUUR PAROCHIECENTRUM

Ondergetekende (gebruiker) ……………………………………………………………………

Straat ………………………………………nr………………….tel.…………………………..

Postcode ………       gemeente ………………………      mail: ………………………

verklaart het parochiecentrum te huren op dag……… maand ………………   jaar …………..

Aanvangsuur: ……………………………   Vermoedelijk einduur: …………………………..

Activiteit: ……………………………………………………………………………………….

Algemene voorwaarden

1. Iemand van de uitbatingsploeg zorgt ervoor dat de deur geopend is volgens afspraak verantwoordelijke.
2. Al het materiaal en het lokaal dienen met het nodige respect te worden behandeld.
3. Er mag geen geluidshinder zijn voor de buren. Na 22 uur stilte.
4. De gebruiker wordt geacht de toestand van de zaal te kennen en deze te huren in de staat waarin zij zich 

bevindt. Normaliter verkeert de zaal in nette staat.
5. De ruimte moet opgeruimd achtergelaten worden, afwas dient gedaan door huurder, tenzij anders 

afgesproken. 
6. Beschadigingen, aangebracht tijdens de gebruikersperiode, vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker en zullen door deze laatste ook vergoed worden.
7. Het is verboden in het parochiecentrum op muren, vensters, deuren enz… versieringen of affiches aan te 

brengen.
8. Het meubilair mag niet buiten de zaalruimte gebruikt worden.
9. Alle dranken en versnaperingen worden door het parochiecentrum geleverd. Er mogen geen eigen 

dranken door de gebruiker binnengebracht of verkocht worden.
10. Het hele parochiecentrum is een rookvrije zone.

Prijs

11. Huur zaal: winter: € 30 - zomer: € 25. Voor privé feesten: € 100 + € 25 voor gebruik keuken.
12. Verplichte schoonmaak: € 15
13. Waarborg: € 50 ( te verrekenen met kosten verbruik);  privé feesten: € 100
14. Dranken worden nadien afgerekend volgens bijgevoegde prijslijst.

Datum:               -        Voor akkoord.
               De gebruiker      De verantwoordelijke
 
  A.Vinck



PRIJSLIJST

Koffie € 1,50
Thee € 1,50
Water (plat en bruis) € 1,50
Fruitsap € 1,50
Limonade € 1,50
Cola € 1,50
Cola zero € 1,50
Jupiler € 1,50

Westmalle (bruin en tripel) € 3,00
Karmeliet € 3,00
Klingse Kalsei € 3,00
Sinpalsken ( blond en bruin) € 3,00
Wijn (wit en rood) € 3,00
Cava € 3,00
Porto (wit en rood) € 3,00

Chips (zout en paprika) € 1,00

VOOR RECEPTIES EN ANDERE GELEGENHEDEN

Fles rode wijn € 10
Fles witte wijn € 10
Fles Cava € 10
Fles fruitsap €   8

KOFFIE 

€ 10 forfait koffie

Alle andere dranken zijn aan individuele tarief.

AFSPRAKEN.


