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Anneke De Bruyn : GSM 0478/67.29.98  Luc Rademakers : GSM 0473/44.33.16 

 

Aandachtpunten gebruik feestzaal 

 

1/ De sleutel dient de dag nadien voor 10 uur bij Anneke De Bruyn,  R.W. van Havrelaan 171, 

Schoten, terug bezorgd te worden 

2/ Het bier in de  koeltogen moet op de respectievelijk plaatsen aangevuld worden. De toegewezen 

plaats voor alle dranken blijft behouden 

3/ Koeling van wijn dient te gebeuren in de keuken (koeltoog Ice-tea). Er zijn nog supplementaire 

koeltogen ter beschikking ( 1 in kelder en 2 in bergplaats ) Tegen ’s anderendaags te ledigen. Geen 

wijn in koeltogen achter de bar 

4/ Het bier voor aanvulling van de koeltogen bar bevindt zich in de kelder en zijn vrij te nemen naar- 

gelang de smaak en hoeveelheid (sleutel zelfde als inkomdeur) 

5/ bij verlaten zaal : vuilbakken achter toog en keuken ledigen in de container op parking (sleutel hok    

zelfde als inkomdeur) –  geen glas,  steenpuin, kolen barbecue enz.. Het karton dient plat geduwd te 

worden en naast de container (hok buiten) gedeponeerd te worden. 

6/ bij verlaten zaal : keuken + vuren zuiver maken – zaal uitkeren – hoofdkraan gas toedraaien 

7/ bij verlaten zaal glazen en tassen afwassen en afdrogen 

8/ geen frituurolie achterlaten in de keuken       

9/ de zaal, keuken  en de vergaderzalen dienen de dag nadien voor 10 uur ontruimd te zijn 

10/ bij verlaten zaal  controle verwarming, afwasmachine, koffiemachine , lichtkoepels keuken, 

verlichting binnen, verlichting parking (schakelaar binnen inkomdeur rechts op 2 meter hoogte) 

11/ de dag nadien dient opgave te gebeuren van het aantal verbruikte flessen en/of kratten wijn, 

champagne,cava, fruitsap  of aperitieven  bij Anneke De Bruyn (03/658.06.26) of Jan Bergmans 

(03/658.92.14). Het stopheld bedraagt 1 €/fles. Lege flessen dienen meegenomen te worden. 

12/ Bij verlaten zaal dient het café terug gezet te worden voor het gordijn 1e deel zaal - 16 tafels met 

64 stoelen 

13/ Biljarts mogen NIET verplaatst te worden 



14/ de gebruikte tafels ( grote 6 personen ) en stoelen van de vergaderzalen dienen terug gezet te 

worden 

15/ het is ten strengste verboden te roken in heel het gebouw – ook in de gang ( boete ten laste van 

huurder ) - peuken dienen in de voorziene recipiënten aan de ingang gegooid te worden. Niet op de 

grond 

16/ het geluid (muziek) dient beperkt te worden  tot 90 decibel – overlast kan beboet worden en is 

ten laste van de huurder   - vermijd buiten geroep en  claxoneren 

17/ U bent vrij zelf aperitieven en wijnen aan te kopen (mits opgave van stopgeld) 

18/ de facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening Dexia 

19/ bij het zelf schenken van koffie (percolator) en/of thee mogen geen melkjes, suiker en koekjes 

van achter de toog gebruikt worden. Eigen filters meebrengen is niet toegelaten en dienen 

afgenomen te worden van het Parochiecentrum 

20/ er is koffie beschikbaar voor de percolator (op voorhand gebruik te melden bij Anneke ) 

 

Graag een stipte naleving aub. 

 

Wij wensen U een prettige feest en hopelijk tot ziens. 

 

Anneke en Luc 


