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Gewenste datum:
/
/
.
De Boshoeve is vooral geschikt voor het vieren van een communie- en lentefeest, jubileumen pensioenviering, receptie, BBQ, walking dinner, familiefeest, babyborrel, doopfeest,…
Voorwaarden: Vermijd luidruchtig avondlawaai na 22 uur. Wij laten dan alleen
achtergrondmuziek toe, dus geen discobars, computer met boxen en versterkers. Wij
vragen u dan ook om uw activiteiten verder te zetten binnen en de deuren dicht te doen.
1° Huurprijs per dag (9*-> 02u. ‘s nachts): 170 euro =LS + MS
190 euro =HS van april tem. juni
Verplicht supplement nl. schoonmaak 30 €. De schoonmaak start om 7 u.
De huurdatum ligt vast wanneer het voorschot (€ 70/90) en het ondertekend contract terug
in ons bezit zijn. Dit moet gebeuren binnen de 14 d. na het nemen van een optie.
Voorschotten worden niet terugbetaald. (* Indien geen feest de dag voordien- dit weten wij soms maar enkele
dagen voordien, hangt af van weersomstandigheden - kan u het zaaltje mits overleg iets vroeger huren indien uw feest start op
de middag.)

2° Wij vragen een schadewaarborg: 250 € in een enveloppe + ev. rek. nr.
Indien U schade vaststelt wanneer u de zaal klaarzet, wil ons dan vooraf verwittigen.
Dit bedrag wordt u terug bezorgd enkele dagen na het afhuren mits na een
controle alles in de oorspronkelijke staat wordt terugmbevonden
3° Bij het afhalen van de sleutels dient alles vereffend te worden.
(schadewaarborg, saldo huurprijs, forfait schoonmaak, …
4° Na de verhuring: Alle versieringen verwijderen aub.+ afval binnen en buiten
opruimen. Geen kauwgom op vloeren of terrassen….achterlaten .
Confetti moet door u verwijderd worden.
4a) Vuilniszakken en leeggoed worden nadien door u meegenomen
4b) Frigo’s en boiler worden afgelegd op het einde van het feestje.
Wanneer het verwarmingstoestel aanligt is het de bedoeling dat de deuren toe
blijven; beheer het als een goede huisvader!
5° I.v.m. brandveiligheid laten wij alleen theelichtjes toe in een bijhorende glazen
theelichthouder ( geen lange kaarsen).
6° Wij laten geen huisdieren toe.
7° Interessant om mee te nemen: afwasprodukt, veel keukenhanddoeken, vuilniszakken,
kurkentrekker, tafelkleedjes, kinderspeelgoed, schaar, snijmes en -plank,…
8) Harde voetballen laten wij niet toe daar ze teveel schade toebrengen aan omheining,
luiken,….een softbal kan wel, maar er wordt niet gevoetbald tegen ramen en luiken!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Bij privéfeesten moet geen
Sabambijdrage betaald worden.
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1° Capaciteit:
-staand aan receptietafels: +/- 70 pers.
-zittend: max. 50 pers. ( ideaal is 35 à 40 pers. daar rekening moet gehouden
worden met catering.)
-combinatie ( receptie gevolgd door maaltijd: zittend /staand: +/- 30 pers.
Bij goed weer kan men tot 22u gebruik maken van de tuin en terras.
2° Er kan ook gehuurd worden bvb. van zaterdagmorgen tot maandagmorgen.
( aangepaste prijs => € 330 HS, € 295 LS)
Dit is ideaal voor babyborrels ea. waarvan men de grote groep kan opdelen en men
dus intenser kan genieten van de gasten.
3° Meubilair:
 9 partytafels ( 1m. 12/83 cm ) +1 partytafel oud model ( rokers- staat onder
neerdak)- nappen in optie voor niet – roker tafels: taupe grijs (10 tal), ecru met
strik ( 6 tal) en een 9 tal stretch/ zwart
 tafels: 5 st. 1m. 48 verlengbaar 1m. 90/ 78 cm; 6/8 pers.; 4 stuks
1m. 35/76 cm; 6 pers. + 1 buffettafel ( staat onder neerdak)
 (rotan)stoel: ongeveer 50 st. + 15 tabourets
 oventje met 4 kookplaten; kleine microgolfoven, 2 spoelbakken met warm water,
frigo met geforceerde koeling: 2 stuks van 2 m. hoogte.
4° Vrijheid in keuze van drankhandelaar en catering
- gewone pils- en frisdrankglazen vrij beschikbaar; de gebruikte glazen worden door u
netjes afgewassen/afgedroogd.
- bestek, wijn- ,fluteglazen en borden in optie beschikbaar (de afwas hiervan gebeurt
door ons) indien de traiteur deze niet voorziet.
-hou rekening met een max. elektriciteitscapaciteit. ( mobiele frituur op gas, …)
5° Een springkasteel plaatsen vormt geen probleem: max. tot 22 u.
(oa. Quality rent 0486/126913 E-mail: koen@qualityrent.be….) afm. tot 8/4m. 8/6m.
….De veiligheidsrichtlijnen moeten wel gevolgd worden.( vb. storm, max. gewicht,
kleine kinderen,…) De aansprakelijkheid valt onder deze van de huurder.
6° U kan een optie nemen op de gewenste dag. Wanneer verschillende mensen een
optie nemen op éénzelfde datum hanteren wij de regel: eerst komt, eerst maalt...(=
bevestigd dmv. voorschot)
7° Tip: Om richtingaanwijzers te plaatsen of te hangen ( vb. met naam van de baby,
jarige,…) is een vergunning van de gemeente verplicht. ( = sluikafval indien achteraf
niet verwijderd…)

