Gebruikserstarieven Jeugdcentrum de Bilding

GEBRUIKERSCATEGORIEEN

GEBRUIKERSTARIEVEN TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DRANK IN
DE GROTE ZAAL & KLEINE ZAAL INCLUSIEF DE BERGRUIMTE VOOR
DRANKEN, DE KOELCEL EN DE KITCHINETTE
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RESERVATIE
TERMIJN
OPTIE
BEVESTIGEN

BILZEN

Erkende
jeugdwerkingen
, de werkingen
vanuit het
jeugdcentrum
en de Bilzerse
Jeugddienst, het
stadsbestuur,
adviesraden,
leerlingenraden,
studentenvereni
gingen,
sociaal-culturele
werkingen,
vzw’s, feitelijke
verenigingen,
individuelen
(-30 jaar)

250,00

125,00

125,00

75,00

100,00

70,00

OPTIE
BEVESTIGEN:
ten laatste 30
kalenderdagen
voor datum

BILZEN

Sociaal-culturele
werkingen,
vzw’s, feitelijke
verenigingen en
individuelen
(+30 jaar)

300,00

200,00

187,50

112,50

150,00

125,00

NIET-BILZEN

Sociaal-culturele
werkingen en
individuen

RESERVATIETERMIJN:
vanaf 330
kalenderdagen
voor de datum
activiteit

375,00

225,00

262,50

187,50

175,00

150,00

“
vanaf 120
kalenderdagen
voor de datum
activiteit
“
ten laatste 60
kalenderdagen
voor datum
“
vanaf 120
kalenderdagen
voor de datum
activiteit
“
ten laatste 60
kalenderdagen
voor datum

Indien een activiteit eindigt met een fuif, valt deze automatisch onder de categorie fuiven.
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Bovenstaande gebruikerstarieven gelden voor activiteiten op dagbasis.
Concrete afsprakenbetreffende begin- en einduur van de activiteit worden
in de gebruiksovereenkomst bepaald.
Voor korte activiteiten kan de grote zaal of de kleine zaal ook op uurbasis in
gebruik genomen worden. Dit kost € 10,00/uur met een minimum termijn van 2
uren en een maximum termijn van 4 uren. Als basisregel geldt dat deze optie
enkel mogelijk is van maandag tot donderdag en niet van toepassing kan zijn
voor fuiven en/of optredens.
Indien mogelijk én indien de gebruiker dat wenst, kan er opgebouwd worden
één dag voor het event (fuif of optreden) of een aantal dagen ervoor. Dit dient
aangegeven te worden in de reservatieaanvraag. Hierna zal er samen de met de
gebruiker bekeken worden wat mogelijk is en wat niet.
TARIEF

€ 25,00

€ 250,00

Divers
xxx

TARIEVEN DIVERSE DIENSTEN EN OPTIES
Omschrijving
Verlies, misbruik toegangsbadge:
bij verlies, misbruik of laattijdige inlevering van de toegangsbadge wordt € 25,00
aangerekend.
Poets:
indien de opkuis niet in orde is, wordt € 250,00 aangerekend (zie art.8) en wordt
hiermee rekening gehouden bij de volgende beoordeling van een
reservatieaanvraag door dezelfde gebruiker +EXTRA BOETE: factuur kuisfirma.
Kleine schade:
vergoeding voor diverse kleine schade. Deze tarieven zijn opgenomen in de
tarievenlijst van de drank.
SABAM:
dient door de gebruiker zelf aangevraagd en betaald te worden.

Annulatie
De annulatiekosten zijn:
- 20 % van het totale gebruikerstarief bij annulatie ten laatste 30
kalenderdagen voor de activiteit.
- 50 % van het totale gebruikerstatief bij annulatie ten laatste 15
kalenderdagen voor de activiteit.
- 100% van het totale gebruikerstarief bij annulatie
minder dan 15 kalenderdagen voor de activiteit.
Waarborg
Er wordt geen waarborg gevraagd voor het gebruik van het Jeugdcentrum. Bij
vaststelling van schade voor of na gebruik, dient de gebruiker onmiddellijk de
Bilzerse Jeugddienst te verwittigen (via het telefoonnummer dat duidelijk
vermeld staat in het jeugdcentrum en het versturen van een e-mail naar
jeugd@bilzen.be). Indien dit niet gebeurt, wordt de gebruiker aansprakelijk
gesteld en dient hij/zij de schade te vergoeden.
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Tarieven repetitieruimte
TARIEVEN TER
BESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REPETITIERUIMTE

BILZEN
- 30 JAAR

BILZEN
+ 30 JAAR

NIET BILZEN
-30/+30 jaar

Repetitieruimte:
Prijs/blok van 2 uur
Reservatietermijn

€10,00
Max 1 jaar

€10,00
Max 2
maanden

€20,00
Max 2 maanden

Bergruimte:
Prijs/60 kalenderdagen

€25,00

xxx

xxx

Toegangsbadge:
Administratieve kost bij verlies

€25,00

€25,00

€25,00
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