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Voorwaarden huur zaal
Hieronder volgen de voorwaarden over het huren van de zalen aan de Vissersdijk 1, 9000 Gent (clubhuis Gentse
R.S.), met inbegrip van de volgende dienstverlening: het gebruik van de parking en het verbruik van elektriciteit,
water, verluchting en verwarming van deze infrastructuur. Elke huurder wordt gevraagd om een kopij van haar of
zijn identiteitskaart door te sturen bij de reservatie.
De Gentse R.S. beschikt over 2 zalen: een kleine en een grote zaal. In de kleine zaal kunnen ongeveer 15 personen
vergaderen. De grote zaal heeft een capaciteit van 150 personen zittend en 400 personen staand. Het is ook
mogelijk om de grote zaal te huren samen met onze ingerichte keuken. Hieronder vindt u de prijzen exclusief
21% BTW.
per dag
per uur

kleine zaal
e75
e10

grote zaal zonder keuken
e150
e20

grote zaal met keuken
e200
e27

De grote zaal beschikt over een projector. Voor het gebruik rekenen we e30 aan.
Bij het huren van de keuken kunt u ook borden en bestek huren tegen e0,50 per bord, mes, vork en lepel. Na
afloop verwachten we dit afgewassen terug te krijgen. Per ontbrekend bord rekenen we e1,50 aan.
Voor feestjes na 3:00 vragen we e25 per begonnen extra uur. U kunt ook de zaal laten kuisen voor de prijs van e50.
Voor de grote zaal vragen we een waarborg van e300 wat op voorhand dient betaald te worden. Dat bedrag wordt
teruggeven na afloop, indien aan alle hierna vermelde voorwaarden voldaan is.
• Na afloop dient de zaal veegschoon achtergelaten te worden en alle tafels en stoelen moeten terug in de bergruimte staan. Als dat niet het geval is, wordt e50 van de waarborg afgetrokken.
• Er mag geen versiering (of andere zaken) aan de muren of aan het plafond worden gehangen zonder voorafgaandelijke toestemming.
• Voor betalende evenementen zorgt de gebruiker ervoor dat aan alle bepalingen van SABAM is voldaan.
• De gebruiker is verantwoordelijk voor het geproduceerde geluidsvolume, wat steeds moet voldoen aan de wettelijke toegelaten normen.
• In onze zalen geldt een rookverbod. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven hiervan.
• Alle drank dient afgenomen worden van onze cafetaria; het is niet toegelaten eigen drank te serveren.
• De nooduitgang moet steeds vrij blijven.

U kunt ook eten laten serveren. Gelieve hieromtrent, en voor andere vragen, af te spreken met de uitbater, de heer
Manu De Tremerie, via detremerie.manu@gmail.com.

