Gebruik lokalen Delta

Beste,
Onlangs nam u een optie om de lokalen van Delta te gebruiken. Om uw activiteit vlot te laten
verlopen sturen wij u deze overeenkomst toe. We willen enkele afspraken maken. Indien u
hiermee kan instemmen, stuurt u ons één gehandtekend, ingevuld exemplaar terug.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij wensen u alvast een leuk feest toe!
Vriendelijke groeten,
Anne Loodts
1.Prijzen
*Tarief A: Eetzaal voor het organiseren van feesten: € 150. Het gebruik van de sportzaal kost € 70,00.
*Tarief B: Sport-zaal voor sportmanifestaties: € 8,00 per uur met een minimum van € 16,00.
*Tarief C: Kriebel (L.O.-zaal), Kruimel (eetzaal), Wissel (Hal K.S.) en kleedkamer voor het organiseren van
overnachtingen: € 5 per persoon met een minimum van € 170 per dag.
2. Inlichtingen en reservaties: DELTA Van der Bekenlaan 40 te Oud-Turnhout - tel. 014/453675 info@bsdelta.be of Anne Loodts, 0477/674800.
3.Gebruiksvergoeding: De gebruiker moet de vergoeding ten laatste een week voor de activiteiten betalen
d.m.v. een overschrijving met als mededeling ‘gebruik lokalen Delta -DATUM ACTIVITEIT - NAAM’ op
rekeningnummer BE10 7895 7616 8904 van Basisschool Delta, Van der Bekenlaan 40, 2360 OudTurnhout.
4. De gebruiker is verplicht het gehuurde met zorg aan te wenden. Hij gebruikt de lokalen in de staat waarin
ze zich bevinden. Op het einde van de activiteit dient alles proper teruggezet te worden op de
oorspronkelijke plaatsen. De gebruiker dient de lokalen uit te vegen. Keukengerei in de kasten - tafels
terug op de oorspronkelijke plaatsen en de stoelen op de tafels plaatsen a.u.b.
5.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor roerende goederen van
gebruikers.
6.Voor het afhalen van de sleutels neemt u enkele dagen voor de activiteit contact op met de
zaalverantwoordelijke. De sleutels moeten meteen na de activiteit terugbezorgd worden door deponering in
de brievenbus (Van der Bekenlaan 40) of door afgifte aan de verantwoordelijke.
7.De speelplaats van de school mag gebruikt worden. Het is niet toegestaan met auto’s op de speelplaats
te rijden. Voor het laden en lossen van goederen mag dit wel, maar ze mogen daarna niet op de
speelplaats geparkeerd blijven staan.
8. De directie van de school heeft steeds het recht om een overeenkomst tussen de verantwoordelijke en
de gebruiker zonder vermelding van reden op te zeggen.
9.De gebruiker heeft een brandverzekering afgesloten voor de roerende en onroerende goederen.
10. Delta verkoopt geen dranken. Deze worden dus door de gebruiker meegebracht.
11.Tijdens de activiteit dienen de deelnemers gebruik te maken van de toegang Kerkstraat 37. Gang tussen
de gebouwen van Kribbeliet en ‘t Klooster.
12. Bij overnachting dient de gebruiker eveneens een week voor de activiteiten het aantal personen MET
een namenlijst door te geven aan de zaalverantwoordelijke.

Gebruiksovereenkomst:
Naam: ....Gezinsbond – Hilde Goris...............................................................................................
Adres: .....kerkstraaat 37
2360 Oud-turnhout
Tel.: .0485/070167................................................................................................................
Aard van de activiteit: yoga met kinderen en yoga voor kinderen apart
.....................................................................................
Verwacht aantal deelnemers:......20....................................................................................
Gebruiksdatum:...............................................................................................
Opgemaakt in tweevoud op 15/10/2016………………………………………………….
Voor Delta,

De gebruiker,

