
 €250 + €100 = €350     

 €100 + €75   = €175     
 

 

VZW PAROCHIALE WERKEN 
ST.-JAN  ZULZEKE 
KLUISBERGEN 
 
PA:   Zulzekestraat 43 
  9690 Kluisbergen 
 0477/49.76.53 
    
Beste huurder, 
 
Onze VZW Parochiale Werken St. Jan Zulzeke verhuurt U de parochiale zaal voor  
 

Uw evenement : Familiefeest – vergadering – wandeling – verjaardagsfeest – begrafenis - andere 

(gelieve het juiste te omcirkelen)  
 
Op :………………………………….    (datum) 
 
De huurprijs hiervoor bedraagt:   
( waarborg €100 en exclusief elektriciteit) 
 
 
De drankenkost wordt na het evenement bepaald en dient betaald binnen de 14 dagen na 
factuurdatum.  
 

Kostprijs verbruikte elektriciteit 

Teller Beginstand Eindstand Verbruik x 0.35€cent  

Keuken     

Zaal     

Totale kostprijs energie:   
 
Vanuit de VZW proberen wij, dank zij de medewerking van vele vrijwilligers en met onze beperkte middelen, de 
uitrusting van onze parochiezaal zo goed mogelijk te verzorgen. Wij stellen U graag onze lokalen ter 
beschikking en rekenen op uw respect voor onze gebouwen en hun accommodatie. 
In verband met feesten moeten wij U erop wijzen dat onze parochiezaal geen openbare gelegenheid is. Wij 
zijn gehouden aan de bepalingen van het art. 32 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. 
Derhalve is het verboden om professionele geluidsapparatuur (externe boxen en versterkers) in de zaal te 
gebruiken teneinde lawaaioverlast voor de buurt te vermijden. Externe mengtafels, CD-spelers en belichting 
mag wel.  
Het verbruik van eigen dranken die uitgesloten worden in het reglement wordt bestraft met inhouding van de 
waarborg. 
 
Wij proberen U propere en aangename lokalen aan te bieden. Wij rekenen erop ze in dezelfde goede staat 
terug te vinden. Hou hiervoor rekening met ons intern reglement. Een controle door de beide partijen zal 
plaatsvinden voor en na het gebruik van het complex. Eventuele schade, aangericht aan de gebouwen en 
meubilair valt ten laste van de gebruiker. 
 
Wij wensen U een goed verblijf. 
 
Ik verklaar het reglement gelezen  te hebben en het te zullen naleven. 
                                  

De huur ligt pas vast wanneer de huurprijs inclusief de waarborg  gestort is op de rekening nr. 
BE32 7755 9292 0302. Het contract wordt ondertekend bij het afhalen van de sleutel.  
 
voor de V.Z.W. Parochiale Werken 
De verantwoordelijke verhuurder     Handtekening huurder. 
 
 
In dubbel opgemaakt te Kluisbergen, de ....................................................... 

Naam huurder:  

Adres: 
 

 

 

Telefoonnummer:  

e-mailadres:  


