
Parochiecentrum ‘Ons Heem’ VZW

Watermolenstraat 22 - 9111 Belsele

BE 0473.578.546

AXA BE88 7512 0033 4241

Tussen :

vertegenwoordigd door  

En :

 

 

 

(mail) 

 

Factuur gewenst ?

 

 

 

 

(mail) 

 

is overeengekomen wat volgt:

 

 

  datum:

tussen: en

 

Geschat aantal deelnemers: 

 

 

3.     De gebruiker dient ten laatste twee weken na de bevestiging van de aanvraag (post- of maildatum) een 

vergoeding te betalen per overschrijving naar rekening BE88 7512 0033 4241 van het Parochiecentrum Ons 

Heem, volgens de tarieven in bijlage 3 aan het huishoudelijk reglement.

4.     De gebruiker bevestigt dat hij kennis heeft genomen van het huishoudelijk reglement (versie 2.1 van 

23/01/2019), en dat hij strikt de voorzieningen ervan zal naleven, en in het bijzonder de bepalingen in de 

artikels 6 en 10:

(adres)

2.     Het gebruik is éénmalig en voorzien op:

(adres)

Omschrijving activiteit: 

(telefoon)

1.     ‘Ons Heem’ stelt haar lokalen, gelegen aan de Watermolenstraat 22 te 9111 Belsele, en bijhorend 

materiaal zoals aangeduid in de informatiefiche in bijlage, ter beschikking aan de gebruiker.

Gebruiksovereenkomst

(naam, hoedanigheid), gevolmachtigde

(telefoon)

(naam)

 

de VZW Parochiecentrum Ons Heem, met zetel te 9111 Belsele, Watermolenstraat 22, hierna genoemd ‘Ons 

Ondernemingsnummer (indien van toepassing) : 

hierna genoemd de GEBRUIKER, vertegenwoordigd door (indien van toepassing):

a. Respect voor begin- en einduren

Ja
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Wijn/cava van "Ons Heem":

Meegebrachte wijn/cava:

 

 

Opgemaakt te Belsele, op  

 

   

   

   

(naam en handtekening)

Gevolmachtigde

(naam en handtekening)

c. Het in ordelijke staat achterlaten van het gehuurde

d. Betaling van vergoeding voor aangebrachte schade

f. Rookvrij houden van “Ons Heem”

(datum) in twee exemplaren, waarvan elk der 

partijen erkent er één ontvangen te hebben.

6.     Eventuele problemen en onvoorziene gebeurtenissen worden onmiddellijk gemeld tijdens of na het 

evenement aan de contactpersoon van Ons Heem:

Jan Van Cotthem 

De gebruikerVoor VZW Parochiecentrum ‘Ons Heem’

5.     De gebruiker vult de informatiefiche (in bijlage) in, waarop wordt aangeduid wat er precies wordt gehuurd 

en indien hij specifieke vragen heeft ivm drank.  (noot: er is in de koeltoog steeds een standaard hoeveelheid 

drank aanwezig die volstaat in het merendeel van de gevallen.  Het is van belang dat U minstens aangeeft of U 

wijn of cava wenst te gebruiken.).  Alle drank dient te worden afgenomen van “Ons Heem”, met eventuele 

uitzondering voor wijn en cava, waarvoor een stopselrecht geldt.  

b. In ontvangst nemen van de sleutels, betekent dat het gehuurde 

zich in goede staat bevindt (rekening houdend met de opmerkingen 

in de inventaris)

e. Respect voor veiligheidsregels (o.m. vluchtwegen en 

brandveiligheid)

Witte wijn

Witte wijn

Rode wijn

Rode wijn

Cava

Cava
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Datum Huur:

beginuur einduur:

type evenement:

Gebruiker:

Contactpersoon tijdens evenement: GSM

e-mail contactpersoon:

Contactpersoon "Ons Heem": Jan Vancotthem GSM 0493/69.88.80

e-mail : info@parochiecentumonsheem.net

huurprijs waarborg aantal totaal

Grote zaal € 120 € 200 € 0

Grote zaal (<4 uur) niet tijdens het weekend

of op feestdagen, inclusief de avond ervoor.
€ 60 € 200

€ 0

Grote zaal (zondag na 13u00) € 80 € 200 € 0

Kleine + grote zaal € 140 € 200 € 0

Kleine + grote zaal (zondag na 13u00) € 100 € 200 € 0

Kleine zaal niet voor feesten € 30 € 100 € 0

Kleine zaal (<4 uur) € 15 € 100 € 0

Schoonmaak na feest grote zaal € 30 € 0 € 0

Schoonmaak na feest grote en kleine zaal € 45 € 0
€ 0

Supplement verwarming kleine zaal (periode

oktober–april)
€ 10 € 0

€ 0

Supplement verwarming kleine zaal (<4 uur)

(periode oktober–april)
€ 5 € 0

€ 0

Supplement verwarming grote zaal (periode

oktober-april)
€ 20 € 0

€ 0

Receptietafels (per stuk) € 4 € 0 € 0

Tafelrok voor receptietafel (per stuk) € 6 € 0 € 0

Keukentent (3x4 m) € 25 € 0 € 0

Percolator voor koffie € 10 € 0 € 0

Beamer 3000 ANSI-lumen € 25 € 0 € 0

Te betalen € 0
op rekening nr. BE88 7512 0033 4241 binnen de 14 dagen na bevestiging 
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