Pagina 1 van 6

INFODOCUMENT “HERBERG PRULLENBOS”

Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is Het Prullenbos dé plaats voor ont-spanning met
gezin, familie, vrienden of collega’s. In de herberg is het zowel in de winter als in de zomer gezellig
vertoeven.
Een groot terras met zicht op de vijver, een speelvallei, plezandbak en een open haard bieden zowel
voor de natuurliefhebbers, speelvogels als voor warme genieters wat wils. De herberg kan op
bepaalde tijdstippen privé afgehuurd worden en is uitermate geschikt voor feestjes, recepties en
babyborrels.
HUREN VAN DE HERBERG
De herberg wordt privé verhuurd op dagen dat de herberg niet publiekelijk toegankelijk is. Onze
openingsuren zijn terug te vinden op onze site: www.prullenbos.be
Het huren van de herberg betekent dat er 100m² ter beschikking staat. In deze ruimte staan tafels en
stoelen voor 70 personen. Ze kunnen zeer gemakkelijk aan de kant geschoven worden zodat er
ruimte is voor 120 personen. Kinderen kunnen ook naar hartelust spelen in de plezandbak, het bos of
de speelvallei. Het terras met de tafels en stoelen mogen gebruikt worden. Bovendien heeft de
weide naast het Prullenbos toegang tot het domein en biedt aan 100 wagens een parkeerplaats.
De professionele BOSE geluidsinstallatie kan gebruikt worden. Hierop kan de DJ een laptop of
draaitafel aansluiten. Feestverlichting is niet inbegrepen, maar kan meegebracht en geplaatst
worden op de houten balken. De bar wordt door ons open gehouden en dranken worden verkocht
volgens onze formule.
Twee uur voor aanvang van de activiteit kan de herberg worden ingericht. Dit wordt op voorhand
afgesproken met de verantwoordelijke van het Prullenbos. De tafels en stoelen moeten na de
activiteit in oorspronkelijke toestand geplaatst worden. De activiteit vangt aan tussen 20u en 22u.
Het aanvangsuur is het uur waarop de herberg geopend wordt.
Het Prullenbos kan voorzien in de nodige catering waarbij de mogelijkheden in het bijgevoegd
document te vinden zijn. Bij de huur van de herberg mag geen externe catering voorzien worden.
Minimumaantal: 55 personen. Maximumaantal: 120 personen.
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PRIJZEN EN BETALINGSWIJZE
Voor het huren van de herberg wordt een prijs voor het gebruik van de zaal gevraagd en een forfait
per persoon. Het minimum aantal is 55 personen. Met deze forfait kunnen de genodigden gedurende
zes uur alle dranken van de kaart -behalve aperitieven, sterke dranken, chips en koffies- bestellen
aan de bar. De forfait start samen met de aanvang van de activiteit. Dit wordt op voorhand
afgesproken en vastgelegd. Wanneer de forfait na zes uur stopt, wordt er 40 euro per uur en per
barman aangerekend. De nog bestelde dranken worden op een rekening gezet. Deze rekening dient
door de huurder betaald te worden. De extra uren lopen tot het moment dat alle tafels terug op zijn
plaats staan en alle genodigden vertrokken zijn. Op het einde wordt de rekening gemaakt en in de
week die erop volgt krijgt u de rekening toegestuurd met de vraag om het saldo over te schrijven.
Het voorschot worden hierbij verrekend.
De huurder krijgt voor het aantal geboekte personen bij aankomst gekleurde armbandjes. De
aanwezigen kunnen enkel op vertoon van dit bandje drank bestellen aan de bar. Na de forfait
worden hun consumpties op een rekening gezet die achteraf door de huurder betaald wordt.
Huur van de Herberg, speelvallei, terras met Keetje, parking
Huur van de Circustent
Huur van de Bosbar
Forfait volwassenen (6u)
Forfait volwassenen (6u) indien er gegeten wordt
Forfait volwassenen, (6u) Cava + eten
Forfait kinderen (tem 12j), 6 uur
Forfait kinderen (6u) indien er gegeten wordt
Extra uur forfait
Huur en bemanning bar na forfait
Extra personeel tijdens forfait

€250
€200
€200
€18 per persoon
€23 per persoon
€28 per persoon
€12 per persoon
€15 per persoon
€3 per persoon per uur
€40 per uur, per barman
(per 40 personen 1 barman)
€30 per uur, per personeel

*Minimumaantal: 55 personen. Maximumaantal: 120 personen
Alle prijzen zijn inclusief btw

Het voorschot dient bij reservatie gestort op rekeningnummer BE89 3631 4372 9485 met als
mededeling ‘Voorschot herberg + datum activiteit + naam huurder”. De overschrijving van het
voorschot dient te zijn ontvangen ten laatste 15 dagen na ondertekening van het contract. De
ontvangst van het voorschot maakt de reservatie definitief.
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GEBRUIKSVOORWAARDEN

Reservaties worden pas na schriftelijke bevestiging, ondertekening van deze huurovereenkomst en
betaling van het voorschot als definitief beschouwd. De huurder krijgt per kerende e-mail een
bevestiging van de reservatie.
Het effectief aantal schriftelijk geboekte personen (niet het aantal aanwezige personen) wordt
aangerekend indien het aantal aanwezige personen lager ligt dan het aantal doorgegeven personen.
Het effectief aantal aanwezige personen (niet het aantal doorgegeven personen) wordt aangerekend
indien het aantal aanwezige personen hoger ligt dan het aantal doorgegeven personen. Hierbij wordt
uitgegaan van het aantal schriftelijk doorgegeven min 48 uur op voorhand.
Op het einde van de activiteit wordt de rekening gemaakt met de aanwezige verantwoordelijke van
het Prullenbos. Als alles volgens afspraak is verlopen en er geen schade is, wordt het voorschot
verrekend bij de betaling via overschrijving. Kosten als gevolg van het niet respectvol gebruik van de
ruimten en eventueel ongeoorloofd gedrag geven aanleiding tot extra kosten. Hierbij wordt een
forfetair bedrag aangerekend. Na herstel wordt de factuur opgestuurd en na betaling ervan wordt
het saldo teruggestort.
De huurder gaat met de nodige zorg om met de ruimtes en het aanwezige materiaal. Hij geeft alles in
oorspronkelijke staat terug en houdt rekening met de richtlijnen van de aanwezige
verantwoordelijke.
Onderverhuring en overdracht van gebruiksrecht aan derden is verboden. De huurder is de
gebruiker, de organisator en de verantwoordelijke van de activiteit.
Het Prullenbos is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, noch voor eventueel verlies of
diefstal van schade aan voorwerpen die behoren aan de huurder of personen die door hem
georganiseerde activiteit in het Prullenbos bijwonen.
De huurder is verantwoordelijk voor het geluidsvolume. Live bands zijn toegelaten indien ze niet
versterkt (dus akoestisch) spelen. Vanaf 22u mag er buiten geen muziek worden gespeeld. Zware
PA's zijn niet toegelaten. DJ's en live bands dienen zich te houden aan de wettelijk toegelaten
geluidslimiet van 85 db. De huurder is steeds verantwoordelijk bij eventuele geluidsklachten en
tevens aansprakelijk voor eventuele boetes in dit verband. De auteursrechten die gelden op de
organisatie van een privé-concert of een privé-fuif zijn ten laste van Het Prullenbos. Dit betekent dat
er geen toegangsgeld gevraagd mag worden door de huurder. Indien de activiteit dit wel vereist, is
de huurder ten laste van alle auteursrechten en dient hij hiervoor maatregelen te treffen. De huurder
is tevens aansprakelijk voor eventuele boetes in dit verband.
Het is verboden kaarsen, theelichtjes en dergelijke te gebruiken in gevaarlijke situaties. Roken is
absoluut verboden in de herberg. Vuurwerk noch kampvuren zijn toegelaten op het domein.
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Een aanvraag tot het huren van de Herberg kan geweigerd worden indien de doelgroep of de reden
van de huur niet overeenstemt met de Prullenboswaarden. Om hierop een zicht te krijgen, vragen
we hiervan onderaan op dit document een omschrijving te geven.
De herberg wordt ordelijk achtergelaten met alle tafels en stoelen terug op zijn plaats. Ook de
speelhoek dient in onberispelijke staat te worden achtergelaten.
Meubilair uit de accommodatie is niet geschikt als tuinmeubilair en mag derhalve niet buiten de
accommodatie gebruikt worden.
Het maximumaantal van 120 personen mag niet overschreven worden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Meer dan 2 maand: administratieve annulatiekost van €75
Tussen 2 maand en 10 dagen: 30% van de standaardtarieven worden aangerekend.
Minder dan 10 werkdagen vooraf: De standaardtarieven worden aangerekend.
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BOEKINGSDOCUMENT “HERBERG PRULLENBOS”

Met aandacht voor natuur, sfeer en creativiteit is Het Prullenbos dé plaats voor ont-spanning met gezin,
familie, vrienden of collega’s. In de herberg is het zowel in de winter als in de zomer gezellig vertoeven.
Een groot terras met zicht op de vijver, een speelvallei, plezandbak en een open haard bieden zowel voor de
natuurliefhebbers, speelvogels als voor warme genieters wat wils. De herberg kan op bepaalde tijdstippen
privé afgehuurd worden en is uitermate geschikt voor feestjes, recepties en babyborrels.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Meer dan 2 maand: geen annuleringskosten, voorschot wordt ingehouden.
Tussen 2 maand en 10 dagen: 50% van de standaardtarieven worden aangerekend.
Minder dan 10 werkdagen vooraf: De standaardtarieven worden aangerekend.

CONCRETE AFSPRAKEN
Datum en uur aanvang:

________________________________________

Naam:

________________________________________

Telefoonnummer:

________________________________________

Omschrijving van de activiteit:

________________________________________

Omschrijving van de doelgroep:

________________________________________

Facturatiegegevens:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Omschrijving

Aantal volwassenen

Aantal kids

Huur Herberg @ €250
Huur Circustent @ €200
Huur Keetje
Hapjes @ €1.5
Hapjes @ €2
BBQ @ €

(zelf aan te vullen)

BBQ kids @ €16
BBQ kids @ €12
Spitburger @ €5

(gewenst aantal in te vullen)

Bosontbijt @ €16.5, kids @ €10
Bubbelontbijt @ €20.5, kids @ €10 (zonder bubbels)
Breugelbuffet @ €19.5, kids @ €14.50
Dessertenbuffet @ €6 , kids @ €4.5
Dessertenbuffet @ €9 , kids @ €7
Drankenforfait 6u @ €18 , kids @ €12
Drankenforfait met eten 6u @ €23 , kids @ €15
Drankenforfait 6u met cava en eten @ €28
Extra uur forfait @ €3 per uur
Huur en bemanning bar na forfait @ €40pp
Extra personeel tijdens forfait @ €30pp
Percolator Koffie @ €2

Voorschot dient te worden gestort op rekeningnummer met BE89 3631 4372 9485 met als
mededeling ‘Herberg + datum + naam” na ontvangst van de voorschotfactuur
Opgemaakt en ondertekend te

, op

.

Gelezen en goedgekeurd,
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