Dienst vrije tijd – 27.06.2013

I. Materiaallijst
Alle prijzen zijn per dag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
CAT B

CAT C

1. Keukenmaterialen

Huurprijs

Huurprijs

Koffieapparaat

€ 2.5
Enkel te betalen bij
louter zaalgebruik

€5

Handdoek per stuk

€ 0,50

€1

Gebruik restaurantwagen op
vastgelegde plaats buiten

€ 10

€ 20

2. Ondersteuning GC materialen

Huurprijs

Huurprijs

Scherm

Gratis

€3

White board

Gratis

€ 4,50

Hoge receptietafels

Gratis
€5

Lichtinstallatie
gc Sint Jorisheem
Geluidsinstallatie
gc Sint Jorisheem en gc Taeymans
(enkel te gebruiken voor spreker en
achtergrondmuziek)

Vaste geluidsinstallatie gc
d’Erckenteel + verplichte technische
ondersteuning
Lichtinstallatie gc d’Erckenteel +
verplichte technische ondersteuning
Losse
geluidsinstallatie
gc
d’Erckenteel (enkel te gebruiken voor
spreker en achtergrondmuziek)

Draadloze microfoon /headset
(d’Erckenteel)

€5

€ 10
€ 10

€5

€ 10
€5
€ 10
€5
€5

€ 10

€ 10

€ 15
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Volgspot + verplichte technische
ondersteuning

€5

€ 10

Regelkast en aansluitkabel voor
belichting in gc Sint Jorisheem

€ 7,5

€ 15

LCD projector (beamer)
(scherm inbegrepen)

€ 7,5

€ 15

Podiumelement

Volgens reglement

Volgens reglement

Technische ondersteuning

€ 10/uur

€ 25/uur

Forfaitprijs meebrengen alcoholische
dranken (wijn, cava…) passend in
gamma LDC :

€ 30

€ 75

II. Geluidsinstallaties
Opgelet: Deze installaties dienen niet om discobars of andere muziektoestellen op
aan te sluiten!
Doel van deze installaties : ondersteuning sprekers, achtergrondmuziek.

III. Gratis materiaallijst
De volgende keukenmaterialen kunnen door alle gebruiksercategoriën gratis
gebruikt worden, indien de keuken gehuurd wordt. Deze lijst is niet limitatief en
wordt louter indicatief medegedeeld. De lijst kan steeds aangevuld, gewijzigd, …
worden in functie van aankopen, vervangingen, …
Keukenmaterialen:
MESSEN
LEPELS
VORKEN
DESSERTMESSEN
DESSERTLEPELS
DESSERTVORKEN
KOFFIELEPELS
VISMES
VISVORK
DIEPE BORDEN
PLATTE BORDEN
DESSERTBORDEN
KOFFIETAS
ONDERTAS
SOEPTAS
WIT WIJNGLAS
ROOD WIJNGLAS
CHAMPAGNEFLUIT
CHAMPAGNECOUPE
SOEPKOM
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SAUSKOM
KOFFIEPOT
MELKPOT
SUIKERPOT
INOXSCHOTEL
OVENSCHOTEL GROOT
OVENSCHOTEL KLEIN
POLLEPEL KLEIN
POLLEPEL GROOT
SCHUIMSPAAN
SNIJPLANK
TAARTSCHOTEL
TAARTSCHEP
ZEEF PLASTIEK
ZEEF METAAL
BRAADPAN
BRAADSLEDE
PLATEAU
KOOKPOT
KOOKPOT GROOT
WATERKARAF
KAARSENHOUDER
…
IV. KOSTEN
De administratiekost/reservatiekost (o.a artikel 8 gebruikersreglement GCA) die
voorzien is in het gebruikersreglement bij laattijdige annulering van de gehuurde
accommodatie in de gemeenschapscentra wordt vastgelegd op € 10.
Bij het vaststellen van misbruik in de gemeenschapscentra, worden volgende
sancties opgelegd:
Het vrijwillig aanrichten van schade tijdens de activiteiten:
Prijs van de herstelling + € 50 administratiekost.
Kosten die voortspruiten uit de aansprakelijkheid van het onnodig
opstarten van het brandalarm door vb. gebruik van vuur, rookmachines… :
Prijs kosten + € 50 administratiekost.
Kosten voor het verlies van de sleutel(s): prijs kosten bijmaken sleutel en
€ 50 administratiekost
Niet naleven van de richtlijnen van de brandweer : € 100
Het niet afsluiten van een schriftelijk contract:
contractprijs + 50%
het niet volledig kuisen (= borstelen, tafels afvegen, buffet reinigen) en
opruimen (= wegzetten leeggoed, tafels en stoelen terug volgens plan) van een
lokaal: Feestzaal Sint Jorisheem - grote zaal Taeymans - podiumzaal
d’Erckenteel: € 250 per zaal
het niet volledig kuisen (= borstelen, tafels afvegen,buffet reinigen) en
opruimen (= alles terug zetten volgens plannetjes, leeggoed terugzetten…) van
buffetzaal en leeszaal Sint Jorisheem - foyer en leeszaal d’Erckenteel receptiezaal, balkon en lokalen onder in GC Taeymans: € 150 per zaal
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het niet goed afwassen – afdrogen en opruimen van de porselein,
bestekken, glazen (keukenmaterialen) etc.: € 25 per begonnen schijf van 100
stuks.
het meebrengen en aanbieden voor consumptie van meegebrachte
niet- alcoholische dranken, versnaperingen die normaal ter beschikking kunnen
gesteld worden door het GCA: € 125 boete + 30% van de aankoopprijs die de
gemeente betaalt voor deze goederen.
Het meebrengen en aanbieden voor consumptie van meegebrachte
alcoholische dranken zonder voorafgaandelijke melding op het reservatiebewijs of
de huurovereenkomst: € 125 boete + 30 % van de aankoopprijs die de gemeente
betaalt voor deze goederen
Het overschrijden van de vastgelegde stroomsterkte :
Eventuele kosten van schade en € 50 boete
Het niet goed toepassen van de voorschriften inzake sorteren : € 75
Voor alle niet opgesomde misbruiken wordt bij het niet naleven van het
gebruikersreglement € 50 boete aangerekend.

