Overeenkomst
grote/kleine zaal
De partijen
Jeugdcentrum Pingie VZW
Hertstraat 98, 9473 WELLE
E-mail: info@jcpingie.be
www.jcpingie.be
en
…………………………………………………………………
hierna genoemd: de ondergetekende

komen het volgende overeen:
• JC Pingie VZW stelt de kleine/grote* zaal ter beschikking van de
ondergetekende. Kostprijs van de zaal zie www.jcpingie.be.
• Er wordt gewerkt met stocktelling: wat verbruikt wordt, moet betaald worden.
• De zaal blijft tot het sluitingsuur voor alle publiek toegankelijk.
• De ondergetekende verlaat de zaal in dezelfde staat zoals die werd
aangetroffen om 20 uur. Door betaling van 30 euro kan de ondergetekende
afzien van de opruiming en het schoonmaken van de zaal. De zaal moet voor
zondag 13u schoon gemaakt zijn! (dit omwille van Chiro en KSA).
• Indien geen verantwoordelijke van JC Pingie vzw zich engageert om de zaal
af te sluiten, heeft de ondergetekende de taak om de zaal te ontruimen, af te
sluiten en de kas en sleutels in de brievenbus achter te laten aan het
volgende adres:……………………………………………….
• Zorg dat de zaal correct wordt afgesloten: lichten uit, deuren vast, verwarming
uit, discobar correct afgesloten.
• Schade aan de gebouwen en/of het materieel van JC Pingie zal verhaald
worden op de ondergetekende(n) van deze overeenkomst.
• De ondergetekende betaalt een waarborg van 125 euro die hij/zij bij
eindafrekening terug krijgt, indien er geen schade is vastgesteld, noch
eigendommen van JC Pingie VZW zijn verdwenen.
• Alle dranken moeten verplicht afgenomen worden van JC Pingie. Bij inbreuk
hierop wordt (een deel van) de waarborg ingehouden.
Vaten en/of bonnetjes worden vooraf of op de avond zelf afgerekend.
De geldende tarieven zijn deze die op de datum van ondertekening van dit
. contract gepubliceerd staan op www.jcpingie.be
• Het is ten strengste verboden te roken in de lokalen van het jeugdhuis. Roken
vanachter in de tuin, onder de car-port.
• In het jeugdhuis is er een EHBO-koffer aanwezig voor kleine verwondingen.
• Het sluitingsuur, het uur dat de zaal ontruimd moet worden, is 03h. Dit
sluitingsuur is overeengekomen met gemeentebestuur en lokale politie. Bij
niet naleving ervan, zijn (strafrechterlijke) sancties mogelijk.

• Het jeugdhuis beschikt over een geluidsmeter die continue registreert. Een
rapport hiervan wordt digitaal en automatisch overgemaakt een de
milieudienst van de gemeente Denderleeuw. De muziek mag niet luider gezet
worden dan de wettelijke voorziene decibels. Inbreuken hierop worden door
de gemeente Denderleeuw gesanctioneerd.
• Eens men de afrekening van drank (verbruikt tijdens het evenement) heeft
ontvangen, moet deze binnen de 14 dagen betaald worden (cash of
doormiddel van overschrijving), zoniet wordt er een administratieve kost van
20 euro aangerekend per aanmaning tot betalen.
Deze overeenkomst is opgemaakt te Welle, op …………….. in twee exemplaren.

Voor JC Pingie VZW

De ondergetekende(n)

Naam:……………………………………………………..
Voornaam:………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
GSM:………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………….

Naam:……………………………………………………..
Voornaam:………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
GSM:………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………….

