FEEST PLAN

GRONDPLAN SCHUUR SOETKIN HOEKE

±15 dagen voor huurdatum te bezorgen

Huurdatum :
Naam :
Aankomst :

Aantal personen :
kinderen inclusief

opstelling
 iedereen zittend
 staand / receptie
 combinatie zit+staand

Extra’s
 Tenten :

TERRAS of TENT

 Springkasteel:

Tafel 1

 Hoge Bar stoelen :

Tafel 2

 Witte stoelen :

Tafel 3

BUFFET
RUIMTE

Zitplaatsen

Tafel 4

 Linnen servetten :

Tafel 5

 Muziek buiten
 Alle frisdranken

 Witte / Rosé Wijn

 Bieren

 Rode Wijn

 Mobiele TAP

Mousserend

OPRIT


ALL IN
LIGHT

 Terrasverwarmers:

MUZIEK
Traiteur / CATERING : ...................................................................................
Gasten uur : .....................................

 Soetkin
 eigen MP3
 DeeJee

BUFFET

RUIMTE
NODIG
VOOR
±10 pers.

RUIMTE NODIG
VOOR ±12 pers.
OPRIT

ALL-inclusive Light

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SCHUUR SOETKIN HOEKE

Klaarzetten zaal, opruimen, afwassen, opkuisen
steeds door Schuur Soetkin
Forfait Verbruik inclusief (Dranken of Extra’s)

INBEGREPEN

DRANK TARIEVEN
FRISDRANKEN grote flessen

 Klaarzetten zaal
 Opruimen zaal
 Afwassen
 Opkuisen
 Verbruiks Forfait
Hoeveel zit
inbegrepen ?
wat je verbruikt of extra
neemt kies je zelf,
na het feest wordt het
totaalverbruik nageteld,
op de totaalsom van jou
verbruik wordt uw
inbegrepen forfait
verrekend.
GEEN teruggave mogelijk...
ALLE geopende flessen worden
aangerekend

Eigen wijnen of aperitieven mogen
meegebracht worden enkel
frisdranken en bieren zijn verplicht
via SchuurSoetkin af te nemen

Chaufontaine plat/bruis
Coca Cola light / zero
Fruitsap / Appelsap groot / ICE Tea
Fanta / Sprite
Koffie / melk / suiker / Thee assortiment
Kleine frisdranken

per 20 kopjes

2,50 €
3,50 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
1,90 €

BIEREN in de fles
Jupiler pils
Hoegaerden / Kriek
Leffe (blond-donker)
Duvel / Vedett / Omer
Brugse Zot (blond-donker)

1,50 €
2,00 €
2,00 €
2,25 €
2,25 €

BIEREN van ’t vat
verbruik wordt afgewogen met minimum afname 60 stuks

Jupiler van 't vat
Brugse Zot van 't vat (blond/donker)
Leffe van 't vat (blond-donker)
andere bieren
Luxe TAP zonder afname vat incl.aansluiting & CO2

1,75 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
80,00 €

WIJNEN per fles
Mousserende Aperitiefwijn
Witte huiswijn
Rode huiswijn
Rosé huiswijn
Wilt u vooraf onze huiswijnen proeven,
geen probleem, laat het ons weten
Prijzen kunnen wijzigen naargelang marktevolutie

15,00 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

De huurprijs voor feestzaal Schuur Soetkin is steeds per dag van 9u00 tot ±22u00
De huurprijs is bepaald door de huur datum : LAAG seizoen, MIDDEN seizoen, HOOG seizoen
vraag naar de actuele geldende seizoenskalender. Deze kalender is altijd online beschikbaar via www.schuursoetkin.be ,
De huurprijs op uw huurcontract blijft steeds van toepassing tenzij bij wijziging van data
Het aanbod van de EXTRA’S kan wijzigen gedurende de periode van bezoek of boeking en de effectieve huurdatum, consulteer daarom steeds
de laatste online tarieven enkele weken vooraf, de EXTRA’S worden steeds aangerekend volgens tarief van de dag.
De eventuele huurder krijgt bij de keuze van een datum maximum 1 week bedenktijd (optie genoemd),
is na de afgesproken periode nog geen voorschot betaald dan vervalt automatisch de afgesproken huurdatum.
Een optie op huurdatum (mondeling, schriftelijk of digitaal) houdt geen enkele verplichtingen in voor beide partijen
Bij het definitief vastleggen van de huurdatum wordt een voorschot van 200,00 € betaald , de huurdatum ligt enkel vast wanneer dit voorschot
samen met het ondertekend contract terug in het bezit zijn van Schuur Soetkin. Zonder ondertekend huurcontract geldt de prijs op het moment van
de huurdatum
In de huurprijs zitten verbruik van water, elektriciteit en verwarming van de Schuur INBEGREPEN , gasverbruik buiten NIET inbegrepen
In de huurprijs zitten de tafels met een pakket tafellinnen inbegrepen (1 pakket is voldoende voor een normale tafelbezetting in de zaal)
Extra of dubbel tafellinnen bovenop het inbegrepen basispakket worden aangerekend aan het geldende tarief van het moment , Servetten zijn
NIET inclusief
Opkuis, afwas worden door SchuurSoetkin uitgevoerd nadien, tijdens het feest sta jij of bediening in voor tussendoor afwas.
De huurprijs omvat het gebruik van het gebouw en de tuin volgens de gekozen formule tijdens de datum vermeld op het contract.
In de huurprijs zitten kosten van gebroken of ontbrekende stukken NIET inbegrepen.
Bij beschadigingen in en om het gebouw zal de prijs van de reparatie of eventuele nieuwwaarde aangerekend worden.
Er kan een borgsom gevraagd worden, die 1 week na de huurdatum terugbetaald wordt, mits er geen schade of andere gebreken zijn.
Schuur Soetkin Hoeke is geregistreerd bij de Belgische privacycommissie CBPL sedert 19/06/2008 voor gebruik van camerabewaking
Bij annulering of wijziging om eender welke reden worden steeds 100,00 € administratie & reserveringskosten gerekend.
Bij annulering of wijziging binnen de 180 dagen vóór de huurdatum wordt het voorschot NIET terugbetaald.
Bij annulering of wijziging binnen de 30 dagen vóór de huurdatum dient het volledige huurbedrag betaald te worden
Betalingen: VOORSCHOT bij reservatie / SALDO vooraf / RESTbedrag via overschrijving of contant binnen de 14 dagen na huurdatum
Bij betalingen na vervaldatum wordt 5,00€ per dag extra aangerekend.
Schuur Soetkin kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele juridische beslissingen waardoor huurvoorwaarden dienen worden aangepast
Bij het huren dienen alle schriftelijke en/of mondelinge verstrekte richtlijnen strikt nageleefd te worden.
Schuur Soetkin verbindt zich er toe zich in orde te stellen met de hygiënische normen volgens FAVV m.b.t. het aanbieden van dranken maar kan
niet worden aansprakelijk gesteld voor het niet naleven van deze normen door derden (vb traiteur, keuken- of barpersoneel)
De huurder verbindt er zich toe het gebouw niet te verhuren aan derden voor andere voorwaarden
Schuur Soetkin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventueel schadelijke gevolgen, die zouden voortvloeien uit
het gebruik van de roerende of onroerende goederen.
Alle activiteiten waaraan vuur te pas komt : Barbecue, vuurwerk, fakkels, gasfornuizen,… dienen duidelijk VOORAF te worden gemeld en
gelokaliseerd

HUURVOORWAARDEN MUZIEK , GELUID & OPTREDENS
De geluidsversterker van SchuurSoetkin met automatische begrenzer en visuele decibel (dBA) indicatie dient altijd gebruikt te worden.
Het geluidsvolume wordt automatisch en niet storend begrensd op de officieel toegelaten volume geldend in horeca en discotheken
Eigen versterkers en luidsprekerboxen mogen NIET meegebracht worden. De eventuele disco dient ook verplicht de geluidsinstallatie van
Soetkin verplicht te gebruiken en mag zijn eigen versterker en luidsprekerboxen dus niet gebruiken of opstellen. Dit wordt gecontroleerd,
Live muziek optredens MET versterking (= band, orkest of zanger) zijn NIET TOEGELATEN tenzij op aanvraag en mits uitdrukkelijke goedkeuring
Muziek buiten of in de tent kan voorzien worden tot 22u00 door Soetkin via draadloos Soundcast systeem (zie extra’s)
De huurder gaat er mee akkoord dat er na 19u00 geen buitenactiviteiten meer zullen plaatsvinden die buren of omliggende bewoners zouden
kunnen storen.
De huurder dient, indien nodig, zichzelf of zijn vereniging in orde te stellen met de geldende wetten betreffende auteursrechten en SABAM.
Door het huren van dit gebouw verklaart de huurder zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en waarborgt de stipte naleving ervan.
Bij foutief gebruik van de muziekinstallatie of niet naleven van de actuele geluidsnormen zijn alle kosten voor DJ en/of huurder.

HUURVOORWAARDEN VOOR SPRINGKASTELEN & TENTEN















Alle beschikbare modellen en prijzen, met hun bijhorende voorwaarden en prijzen zijn steeds beschikbaar via de keuzefolder www.schuursoetkin.be
Tijdens gebruik van het springkasteel dient er steeds toezicht te zijn van minimum één volwassene (min. 18jaar met EHBO kennis)
Het is verboden om op of over de zijmuren te klimmen, van de randen te springen of aan de elastieken te trekken.
Het dragen van schoenen of ander schoeisel is niet toegelaten.
Geen scherpe voorwerpen toegelaten op het springkasteel :vb: messen, sleutels, brillen, jassen, …
Gebruikers onder invloed van alcohol of andere drug mogen geen gebruik maken van het springkasteel.
Het is verboden zand of andere voorwerpen in het springkasteel te gooien.
Het veelvuldig AAN en UIT zetten van de ventilator tijdens het gebruik van het springkasteel is niet toegelaten.
Schade door overschrijden van het maximum aantal personen of gewicht wordt aangerekend.
Het is verboden de attracties te gebruiken bij windsterkte hoger dan 60km/uur of bij hevige regenval
Tussen 1 april en 1 oktober geldt het tarief “in Soetkin” buiten deze periode is het normale tarief van toepassing
Aangebrachte schade door misbruik wordt aangerekend met een minimum van 50,00 € per schadegeval
De Sunny StarTwin TENT biedt beschutting tegen regen of zon voor ±80 pers. en kan geplaatst worden bij windvoorspellingen,tot 4 Bft
De Rainy Freeform TENT biedt extra beschutting tegen regen of zon voor ±80 personen en kan geplaatst worden,tot 7 Bft ,
verlichting, standaard meubilair inclusief
 De Windy Dome all weather TENT biedt beschutting tegen regen, zon of wind voor ±50 personen en kan open of gesloten geplaatst worden tot 9 Bft ,
verlichting, meubilair en 2 verwarmingspunten inclusief bij gesloten versie.
 Bij koude of frisse dagen wordt extra verwarmingspunten aangeraden volgens noodzaak
 Vreemde tenten, springkastelen of attracties groter dan>10m² mogen NIET geplaatst worden tenzij na aanvraag :
toeslag per stuk 100,00€

Voor meer info of vragen kunt u steeds terecht op

0479 621 777

of via

info@schuursoetkin.be

