AANVRAAGFORMULIER
FOYERBAR SCHARPOORD

De vet vermelde zaken zijn de minimale gegevens voor het maken van een optie of boeking.
Uw boeking is pas definitief na schriftelijke bevestiging. Bevestiging volgt binnen 14 dagen na aanvraag.
Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
Maxim Willemspad 1 – B-8300 Knokke-Heist

Terugsturen naar:

Tel: +32(0)50/630.430 – Fax: +32(0)50/630.429 – E-mail: cc.verhuring@knokke-heist.be

Omschrijving activiteit:
Datum:

(dag + datum) van
Benodigde tijd voor ontruimen:

Benodigde tijd voor klaarzetten:
Type activiteit:

Cursus

(uur) tot

Optie:

(uur)

Andere:

Vereniging/organisatie:

Website vereniging:
Verantwoordelijke organisatie:
Adres:
Telefoon/GSM:
Contactpersoon activiteit:
Functie binnen de organisatie:
Adres:
Telefoon/GSM:

Juridische hoedanigheid:

E-Mail:

(ook bv. lesgever, traiteur)
E-Mail:

Toeleveranciers
Drankenhandel
Naam en telefoonnummer drankenhandel
Gewenste datum levering drankenhandel:
Gewenste datum ophalen drankenhandel:
Traiteur
Naam en telefoonnummer traiteur:
Andere:
Verwacht aantal deelnemers:

Gebruik van:
Frigo’s
Koelcel
Vaatwassers
Partytafels (max 10): aantal
Partytafelnappen (max 10): aantal
Andere:



Vaste tapinstallatie
Klaptafels (max 8):
Voor toog:
Tafellakens voor klaptafels (max 8):

Het verhuurreglement stipuleert een recht van 1e bod aan Cafécultuur. Aanvraag via mail cafécultuur@knokkeheist.be en cc.verhuring@knokke-heist.be

Specifieke wensen, opmerkingen of problemen (indien nodig plannetje bijvoegen aub):

•
•
•





De organisator dient zich te houden aan en is verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving
omtrent versterkte muziek (geluidsnormen). Alle info op www.lne.be/geluidsnormen.
Voor het gebruik van werken uit het nationaal en internationaal SABAM-repertoire moet een toelating
gevraagd en betaald worden. Alle info op http://www.sabam.be/nl
De Billijke Vergoeding (vergoeding voor het gebruik van opgenomen muziek) wordt op jaarbasis betaald
door het Cultuurcentrum. Hiervoor moet geen aparte toelating gevraagd worden
De huurder staat zelf in voor de volledige opkuis na gebruik van de leskeuken of foyerbar. Bij nietnaleving zal de schoonmaak afzonderlijk worden aangerekend. Conform de instructiefiche.
Deze ruimte valt onder de HACCP-norm. De aanwezige instructies dienen daarom strikt & integraal
te worden opgevolgd.
Bakken en koken gebeurt op de plaats van en binnen de mogelijkheden geboden door het
aanwezige keukenmeubilair. De gemeentelijke richtlijnen voor de reglementering van de
bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in kermisinrichtingen en andere instellingen van
tijdelijke aard zoals jaarbeurzen en tentoonstellingen zijn volledig van toepassing.

De aanvrager bevestigt dat deze aanvraag volledig naar waarheid is ingevuld. Door het ondertekenen van
deze aanvraag bevestigt de aanvrager dat het huurreglement gekend is en gaat hij akkoord met de erin
vermelde voorwaarden. Een pdf-versie van het huurreglement is te vinden op onze website
http://cultuur.knokke-heist.be/pagina/huurreglement .
Handtekening

Naam aanvrager:
Datum aanvraag:

