Regels verhuur kantine WION
Voor de verhuur van de kantine gelden de volgende regels.
Algemeen
- De kantine mag enkel worden verhuurd voor feesten en partijen aan leden van R.K.C.
WION. Mogelijke uitzonderingen worden door de WG kantine i.o.m. het bestuur van
WION bepaald waarbij mogelijke een borgsom zal worden gevraagd
- Eigen consumpties zijn niet toegestaan tijdens de huur van de kantine
- Bestaande regels van de kantine zijn te allen tijde geldig
- Beslotenheid van een feest kan niet worden gegarandeerd in verband met de
exploitatieovereenkomst tussen WION, de hal en de deelgemeente
- Wanneer er spullen of delen van de kantine stuk gaan of beschadigd raken zullen de
kosten worden verhaald op de huurder
Huurprijzen
- Huurprijs van de kantine is €150,- (huur ruimte)
- Kantinepersoneel is €15,- pp, per avond, indien geregeld door de WG kantine
- Huurprijs van disco-apparatuur en DJ is €50,- (gehele avond)
Voor jongeren (t/m 21 jaar gelden de volgende tarieven:
- Huurprijs van de kantine is €75,- vaste verhuur (huur ruimte)
- Kosten voor barpersoneel, te regelen door WG kantine, is €50,- Huurprijs van disco-apparatuur en DJ is €50,- (gehele avond)
Afwijkingen op bovenstaande prijzen kan enkel door het bestuur worden bepaald.
Verwachtingen van huurder
- De verhuurder stelt zich op de hoogte van de regels en richtlijnen van de kantine, zoals
schenktijden
- Versieringen van de kantine zijn enkel toegestaan indien deze brandveilig zijn
- Indien gebruik gemaakt wordt van consumptiebonnen, dient op de bonnen of op een
turflijst te worden bijgehouden welk product hiermee is gekocht. Voor het gebruik van
consumptiebonnen kan een vaste gemiddelde prijs worden gehanteerd
- Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de keuken (voor borrelhapjes) indien de totale
besteding hoger is dan €30,- De kantine en evt. keuken wordt opgeruimd en schoon achtergelaten. De
kantinevoorraden dienen bijgevuld te worden (fifo methode)
- De huurder geeft bijtijds (uiterlijk twee weken van te voren) het verwachtte aantal
bezoekers aan
- Indien zelf het barpersoneel wordt geregeld, dient ook zorg gedragen te worden voor het
openen en sluiten van de kantine
- In overleg wordt bepaald op welke manier het toezicht op de avond wordt ingevuld
Verwachtingen van verhuurder, zijnde WION
- De WG kantine bewaakt de agenda, zodat er geen andere activiteiten in de kantine
worden gepland
- De WG kantine draagt zorg voor voldoende consumpties
- Indien gewenst is dat het feest besloten is, kan de WG kantine bemiddelen bij huurders
van het complex. Er zijn geen garanties
- De WG kantine zet zich in om evt. gewenste bijzonderheden in overleg te realiseren

