Zaalregelement de Pro-Portie
Inbegrepen
Bij het huren van de zaal is telkens het volgende inbegrepen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gebruik van alle meubels, materialen en toebehoren ter plaatse
Opkuis van de vloer (en sanitair)
Gebruik van de sanitaire voorzieningen en parking
Gebruik van de keuken
Gebruik van beamer en internet
Gebruik van privéterras en tuin

Drank
Drank dient via ons afgenomen te worden. Dit tegen een korting van 30% (korting enkel van
toepassing bij onafhankelijke verhuring van de zaal).
Er is een standaard drankenassortiment voorzien (zie bijlage) dat naar keuze nog aangevuld kan
worden.

Eten
Voor beperkte maaltijden, hapjes (receptie), een dessertenbuffetje, broodjesmaaltijd,… of een
maaltijd in sharing concept (kommen op tafel) of een buffet kan er samengewerkt worden met de
bistro, maar dit is niet verplicht.
Voor uitgebreidere evenementen kan u vrijblijvend samenwerkend met een traiteur van u keuze (wij
kunnen u hierin begeleiden) of zelf iets in elkaar steken.

Klaarzetten
Het starttijdstip voor het klaarzetten van de zaal wordt vooraf afgesproken met de uitbater.
Enkel de gevraagde meubels worden voor u klaargezet. De indeling en aankleding van de zaal dient u
zelf te doen tenzij anders afgesproken met de uitbater.

Opruimen & opkuisen
Het opruimen van de zaal dient in principe dezelfde dag nog te gebeuren tenzij anders afgesproken
met de uitbater.
De zaal en keuken dienen terug in oorspronkelijke staat en netheid te verkeren na het evenement.
Alle glazen, tafelgerei en dergelijke moet proper afgewassen en afgedroogd terug staan op zijn
plaats.
Werkoppervlakken en schabben achter de toog, in de keuken en de toog zelf dienen gepoetst te zijn.
Indien er tafels zonder linnen of papier gebruikt zijn dienen deze ook afgekuist te worden.
Wanneer er confetti gebruikt wordt, dient deze bijeen gekeerd te worden en weggegooid alsook zelf
aangebrachte decoratie zoals ballonnen, slingers,…
De verdere opkuis van de vloer wordt door de uitbater voorzien.

Terras
Indien het terras gebruikt wordt moet dit nadien terug bijeengezet worden. Verder vragen wij om
alle meubels van binnen ook opnieuw binnen te plaatsen.

Afval
Al het afval dient in de daarvoor voorziene vuilbakken of afvalzakken te worden gedeponeerd.
Indien er glas of porselein breekt, gelieve dit dan los bij de vuilbalk te zetten.
De afvalzakken worden door de uitbater opgeruimd.

Meubels & decoratie
Gelieve vooraf aan te geven hoeveel personen jullie verwachten en hoeveel zit- en/of staanplaatsen
jullie nodig hebben alsook bijvoorbeeld een buffettafel, cadeautafel,…
(Dit is voor ons belangrijk omdat de overige meubels gestockeerd moeten worden.)
Er zijn vazen, kleine vaasjes voor op tafel, kaarsenhouders en memohouders (A6 formaat) voor op
tafel ter beschikking.
Standaard dient u zelf voor bloemen en/of kaarsen te zorgen.

Keuken
De materialen in de keuken mogen gebruikt worden tenzij anders aangegeven.
Er is één enkeldeurs koeling voorzien die gebruikt mag worden.
De diepvriezer dient niet gebruikt te worden deze is van de bistro.
Er zijn 3 gasvuren voorzien en een grote elektrische oven.
Voor uitgebreidere maaltijden dient de traiteur zelf materiaal te voorzien.
Verder is er geen microgolf of afwasmachine en dient de afwas dus met de hand te gebeuren.
Ten slotte is er standaard geen keukenmateriaal voorzien.

Linnengoed
Er is linnengoed ter beschikking tegen onderstaande tarieven:
▪
▪
▪

Serviet
Tafellaken
Statafelhoezen

€ 0,80 per persoon
€ 5,80 per laken
gratis te gebruiken

Papieren servieten dient u zelf te voorzien.

Bediening
In de standaard formule is geen bediening inbegrepen.
U bent vrij om zelf voor medewerkers te zorgen of deze te laten meekomen met de traiteur.

Bijlage
Standaard drankenlijst (prijzen na verrekening korting)
Bieren op fles
Stella (eventueel ook op vat)
Leffe blond / bruin
Hoegaarden
Duvel

€ 1,55
€ 2,40
€ 1,75
€ 2,55

Frisdranken & water
Bru plat / bruis 1l

€ 4,90

Cola 20cl
Cola light 20cl
Cola zero 20cl
Fanta 20cl
Sprite 20cl
Ice tea 20cl

€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,75

Wijnen
Rode huiswijn
Witte huiswijn

€ 14,70
€ 14,70

Prosecco

€ 19,60

(Flessen wijn & water af te nemen per fles)
Warme dranken
Koffie (percolator 1,5l (ongeveer 13 tassen))
Thee

€ 15,00
€ 1,25

