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Gebruiksovereenkomst 

Tussen vzw Den Bosuil vertegenwoordigd door de gevolmachtigde 

 

en de gebruiker: 

Adres: 

Tel.: 

E-mailadres:  

 

is overeengekomen:  

de volgende zaal te reserveren: (aanduiden wat past) 

de grote zaal  max. 180 personen  aan € 320 per dag  

de midi zaal  max. 80 personen aan € 275 per dag  

beide zalen  max. 260 personen aan € 500 per dag (vanaf 31-03-2022) 

de grote of midi zaal aan €15 per uur voor lessen per uur van verenigingen (te betalen uren = aantal uren voor de activiteit + 1u) 

(Vanaf 5 uur (te betalen 6 uur) wordt een ganse dag aangerekend.) 

Wegens de hoge brandstofkosten zal er vanaf 31 maart ’22 een bijkomende kost worden aangerekend voor het verbruik van gas. Per 

m³ verbruik zal er 1euro extra aangerekend worden.  

 

op datum van:  

Begin uur:   Eind uur:  

Omschrijving van de activiteit: 

De sleutel(s) kan(kunnen) afgehaald worden na afspraak bij de familie Brichart Goorstraat 29, 3191 Schiplaken (015 63 49 14). 

Materiaallijst en drankenlijst (bij gebruik van de midi zaal) minstens één week op voorhand doorgeven.  

De gebruiker betaalt bij de ondertekening van deze overeenkomst de prijs van de zaal(zalen) via overschrijving  

op rekeningnummer BE73 7350 4502 4960 op naam van vzw Den Bosuil. Dit bedrag wordt verrekend in de afrekening. Deze 

overeenkomst is pas definitief als de gebruiker de ondertekende overeenkomst naar de gevolmachtigde heeft teruggestuurd. 

De gebruiker heeft kennisgenomen van het huishoudelijk reglement van Den Bosuil. 

Door de ondertekening van deze gebruiksovereenkomst gaat de gebruiker akkoord met het naleven van het huishoudelijk reglement.  

Opgemaakt te Schiplaken in tweevoud op  

 

Vzw Den Bosuil       De gebruiker 

De gevolmachtigde     Gelezen en goedgekeurd 
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