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Prijzen gebruik lokalen voor (eigen) aangesloten verenigingen
(geldig vanaf 1 januari 2021)

Café of vergaderlokaal Zaal Zaal + café
– Gebruik lokaal € 11,53u (1) € 11,53/u (1)

– Zomerperiode (6) € 20 (5)
– Winterperiode (7) € 30 (5)

– Verwarming inbegrepen volgens gebruik volgens gebruik
– Elektriciteit inbegrepen volgens gebruik volgens gebruik
– Drank zie prijslijst café zie prijslijst zaal zie prijslijst zaal
– Keuken

– mini keuken  (2) € 10 € 10 € 10
– kleine keuken (3) € 25 € 25 € 25
– grote  keuken (4) € 50 € 50 € 50

– Kuisen
– zaal, keuken, gang en toiletten € 50 (8) € 50 (8)
– keuken € 20 (8) € 20 (8) € 20 (8)
– café, gang en toiletten € 35 (8) inbegrepen

(1) Verenigingen noteren zelf hun activiteitsduur in "het boek in café", alsook op het gemeld formulier in het bier kot. Prijs wordt
elk jaar aangepast per 1 januari volgens volgende formule: 10 EUR * ABEX index 1 november / ABEX index 1 november 2015,
afgerond op € 0,01.
(2) Mini keuken = koffieserveerbenodigdheden, koffiezet en tassen om vanaf de toog naast bieren en frisdranken ook koffie te
serveren/verkopen, gebruik van het afwasmachine.
(3) Kleine keuken =  wat nodig is in functie van bv een koffietafel, kaas- en wijnavond, kookles e.d., met inbegrip van gebruik
wijnglazen. Niet het gerief nodig voor een warme en/of volledige maaltijd.
(4) Grote keuken = alles en laat toe om de oven, friteuse, potten en pannen, alle borden en glazen, enz. te gebruiken.
(5) Afname van drank gedurende de maand wordt in vermindering gebracht.
(6) April – september
(7) Oktober – maart
(8) indien zij het zelf niet doen

Uitleen van materiaal: Min € 10

Voor vergaderen in café of vergaderlokaal wordt de afrekening gemaakt per maand. Gelieve 1 maal per maand samen over te
schrijven op de bovenvermelde rekening van Familia.

Beschadigingen,  verloren  keukenmateriaal,  gebroken en  gebarsten  glazen/borden:  afzonderlijk  te  vergoeden  aan kostprijs
volgens tarief raad van bestuur.
Bij gebeurlijke schade zullen beide partijen (raad van bestuur en inrichter) binnen de 24 uren na vaststelling van de schade
samenkomen om een oplossing te zoeken volgens de normale schaderegelingen. De hersteller wordt door de raad van bestuur
van Familia aangeduid.
Men aanvaardt alle tellingen van de afgevaardigde van de  raad van  bestuur. Na afspraak met deze kan men bij de telling
aanwezig zijn.
Frituurolie: wordt niet meer ter beschikking gesteld: zelf meebrengen en terug verwijderen zodra mogelijk na de activiteit en
zeker voor een volgende activiteit en mits reiniging van friteuse. Indien men de frituurolie achterlaat zullen de kosten voor het
verwijderen en naar het containerpark brengen aangerekend worden.

De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de tarieven aan te passen als het noodzakelijk geacht wordt
voor de goede werking van Familia  en ter dekking van de kosten en het  opbouwen van een noodzakelijke reserve voor
eventuele toekomstige investeringen.
Ook kan de raad van bestuur een hoger tarief aanrekenen aan verenigingen en personen die bij de lopende investeringen
onvoldoende of geen (financiële) steun en/of medewerking verlenen.
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