Katholieke Landelijke Jeugd Stekene
Karolien Buytaert

Stekene,

Contract verhuur lokaal KLJ Stekene
Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

♦ De waarborg bedraagt 120 euro en wordt na 1 week teruggestort op het rekeningnummer
van de huurder indien het KLJ lokaal na afloop van de huurperiode door de verantwoordelijke
van KLJ Stekene in z'n oorspronkelijke staat bevonden wordt.
♦ Er mogen maximaal 25 personen in het lokaal verblijven (overnachten). Er wordt geen drank
ter beschikking gesteld aan de huurder. Het bestuur van KLJ Stekene, evenals KLJ Stekene
zelf, is niet verantwoordelijk voor eventuele gebeurlijke ongevallen.
♦ De prijs voor een weekend (meer dan 24 uren) bedraagt 120 euro. De prijs voor 1 nacht
(minder dan 24 uren) bedraagt 50 euro. Leden van KLJ Stekene huren het lokaal aan 75%
van de prijs. Het bedrag dient overgeschreven te worden op BE26 7376 2300 0529 of
kan cash worden betaald.
♦ Het is verboden te roken in het lokaal.
♦ Er mag geen lawaai worden gemaakt na 22u00. De buren hebben het recht bij overlast de
politie te verwittigen.
♦ Na verhuur dient men het lokaal opgeruimd en proper gekuist achter te laten.
♦ KLJ Stekene houdt zich het recht voor om, indien nodig, enkele zaken uit het lokaal op te
halen of er af te zetten tijdens het verblijf van de groep.
♦ Annulatie tot ten laatste 5 dagen voor aanvang van de huurperiode. In geval van laattijdige of
geen annulatie wordt er 25 euro aangerekend.
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Lokaalverhuur
Karolien Buytaert

karolien@kljstekene.be

0496 91 36 25

Hoofdleiding
Manten Tindemans

manten@kljstekene.be

0470 50 98 51

Sara Delva

sara@kljstekene.be

0470 05 45 15

KLJ Stekene wenst u alvast een fijn verblijf!
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Gegevens huurder (in te vullen door de huurder):
Naam (naam vereniging):
Verantwoordelijke:
Naam:
Adres:
Huurperiode: van
Prijs:

Tel:

om

Rek.nr:
e-mail:
u

€ 37,50 (leden 1 dag/nacht)
€ 50,00 (niet-leden 1 dag/nacht)

tot

om

u

€ 90,00 (leden 1 weekend)
€ 120,00 (niet-leden 1 weekend)

Voor akkoord,
KLJ Stekene

Huurder
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