zaalverhuur

° zalen vrij van traiteur
° alle keukenmateriaal, servies, bestek, …
aanwezig
° uitgebreid gamma van dranken, inclusief
wijnen, aan betaalbare prijzen
° alle dranken, inclusief wijnen, worden van
't Pelterke afgenomen
° geluidsinstallatie aanwezig
° beamer aanwezig

tel 011/641465
info@pelterke.be

tarieven zaalverhuur 2019
grote zaal

kleine zaal

privé-feest

€ 188,00
dag
€ 159,00
poets- en energiekosten inbegrepen

dag

feest winstgevend karakter

€ 188,00
dag
€ 159,00
poets- en energiekosten inbegrepen

dag

ledenfeest vereniging 't Pelterke *

€ 97,00
dag
€ 82,00
poets- en energiekosten inbegrepen

dag

gebruik afwasmachine

€ 31,00

extra dag keuken

€ 55,00
€ 55,00
poets- en energiekosten inbegrepen

€ 31,00

Enkele opmerkingen :
1.
Alle feesten worden herleid tot één van de voornoemde
categorieën. Er is slechts 1 uitzondering : scholen.
Zie overzicht gebruik zalen.
2.

In het zaaltje achter de cafetaria kunnen geen feesten meer
worden georganiseerd : beslissing Raad van Bestuur van
10 juni 1998 ( niet in orde HACCP, geen materiaal, .. )

* ledenfeest vereniging 't Pelterke : minimum 10 vergaderingen per jaar

hoe reserveren ?
° reservatieformulier op voorhand invullen en ondertekenen via cafetaria
° voorschot betalen bij reservatie of via overschrijving
° drankenlijst invullen en 14 dagen op voorhand aan 't Pelterke bezorgen
via cafetaria of via mail

informatie omtrent zaalverhuur
bij aankomst :
° sleutels afhalen in de cafetaria
° zich vergewissen van de werking van de aanwezige toestellen
° mogelijkheid tot controle van de aanwezige drank
wat is verboden ?
° eigen drank, koffie, … meebrengen
° maaltijden en dranken op het terras van de cafetaria nuttigen
( de kleine zaal beschikt over een eigen terras )
° muren, ramen, deuren, .. beplakken, meubilair buiten de zaal verplaatsen
° sleutels of enig ander materiaal mee naar huis nemen
° gasvuren op flessengas installeren
wat verwachten we van U ?
° zaal in een fatsoenlijke staat achterlaten
° tafels en stoelen zuiver aan de kant plaatsen, toog opruimen
° glazen, servies, keukenmateriaal, … zuiver en droog op z'n plaats
° afval in afvalzakken ( wordt aangerekend )
let op !
° beschadigingen worden aangerekend
° traiteurs : regels respecteren ( koffie, … )
° bij gebruik friteuses : frituurolie van 't Pelterke gebruiken
° de zalen zijn toegankelijk vanaf 9.00 uur 's morgens ( keukens vanaf 8.30 uur )
° flessen die open zijn, vaten met verbroken zegel, … worden aangerekend
zelf zorgen voor :
° handdoeken en schoteldoeken
bij vertrek :
° zorgen dat alle toestellen uit staan, verwarming minder
° alle eigendommen meenemen, materialen van 't Pelterke niet meenemen
° lichten doven, ramen en deuren sluiten
° sleutels afgeven in de cafetaria
extra tijd voor ons = extra kosten voor U !
° afwasmachine niet of niet voldoende zuiver : € 12,50
° materialen niet zuiver / droog / op z'n plaats : € 12,50 per begonnen half uur
° glazen niet zuiver/ droog / op z'n plaats : € 12,50 per begonnen half uur
° afval niet opgeruimd : € 12,50 per begonnen half uur + aantal huisvuilzakken

extra's bij zaalverhuur
staantafels
° beide zalen beschikken over staantafels, gratis ter beschikking
grote zaal : 10 stuks
kleine zaal : 5 stuks
tafelrokken voor staantafels :
° grote zaal : 10 stuks beschikbaar, zwart, aan € 2,50 per stuks
°kleine zaal : 5 stuks beschikbaar, zwart, aan € 2,50 per stuk
barbecue :
° barbecue kan gehuurd worden aan € 10,00 per dag
° barbecue niet zuiver achteraf : € 12,50 per begonnen half uur
beamer :
° beide zalen beschikken over een beamer welke kosteloos ter beschikking
wordt gesteld
geluidsinstallatie :
° beide zalen beschikken over een geluidsinstallatie welke
kosteloos ter beschikking wordt gesteld
sfeerverlichting :
° de kleine zaal beschikt over sfeerverlichting ( LED ) en een beperkte laserinstallatie
afwasmachines :
° beide keukens beschikken over een industriële afwasmachine
terras :
° de kleine zaal beschikt over een eigen terras, in de zomer met eigen
terrasmeubilair, terrasverlichting, …
° de grote zaal beschikt slechts over een beperkt terras
internet :
° gratis draadloos internet beschikbaar in beide zalen

