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1.

CLASSIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Classificatie van de organisator: 




Vereniging, erkend / niet-erkend door een gemeentelijke adviesraad
Naam vereniging:
....................................................……………………………………..
Gemeentebestuur Affligem (met prioriteitsrecht in eerste orde)
Naam orgaan / adviesraad / administratieve dienst:
.....................................................…………………………………….
Bedrijf:
Naam bedrijf:
.....................................................…………………………………….
School:
Naam school:
.....................................................…………………………………….

Coördinaten organisator:
Naam & voornaam van de aanvrager:
Rijksregisternummer:
Functie in de organisatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en gemeente:
Telefoon (privé): ………………..…
GSM: …………..………………..…
E-mail: …………………………….
Rekeningnummer (vereniging):

………………………………………………………………………..
………….……….... - ……..…… (11 cijfers – verplicht in te vullen)
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Telefoon (kantoor): ………………..…
Fax (kantoor): ………………………..

-- (verplicht in te vullen)

2.

OMSCHRIJVING VAN HET GEHUURDE GOED




Gemeentelijke Zaal mét gebruik van keuken
Gemeentelijke Zaal zonder gebruik van keuken

3.

DATUM EN NADERE OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

Datum: ……....……… 20.…. * van …... u. tot …... u.

Datum: ……....……… 20.…. * van …... u. tot …... u.

Datum: ……....……… 20.…. * van …... u. tot …... u.

Datum: ……....……… 20.…. * van …... u. tot …... u.

Dagdelen:




Hele dag vanaf 08.00 uur tot …………… u.
Van 09.00 - 12.00 uur
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Van 13.00 - 17.00 uur
Van 18.00 - 24.00 uur

Omschrijving van de activiteit:
GEMEENTELIJKE ZAAL ZONDER GEBRUIK KEUKEN:







Beurs / Tentoonstelling van : ……………………………………………….
Quiz
Rock
St.-Niklaasfeest / Kerstfeest / Kindernamiddag / Modeshow
Persvoorstelling / Trofee-uitreiking / Receptie
Studiedag / Voordracht / Vormingssessie



Repetitie door Toneel- / Zang- / Dans- / of Muziekvereniging



Vergadering (uitsluitend voor eigen leden en niet-betoelaagde activiteit)



Schoolactiviteit : ……………………………………………….



Diverse : ………………………….…………………………….

GEMEENTELIJKE ZAAL MET GEBRUIK KEUKEN:


(Leden)banket / Receptie met dansavond



Rouwmaal in beheer door exploitant Cafetaria Sporthal Bellekouter



Diverse: …………………………………………………….…

4.

AANVULLENDE TOELICHTINGEN

Aantal verwachte aanwezigen:

……… á ……… personen

Staat U zélf in voor het opruimen van de infrastructuur NÁ de activiteit ?
 Ja  Neen (cfr. bepalingen in Huishoudelijk Reglement)
Alle dranken dienen rechtstreeks besteld te worden via de exploitant van het cafetaria van de gemeentelijke
Sporthal “Bellekouter”: dhr. Jos Draps (GSM: 0474/53.70.67 – Email: kerncompetitieaffligem@live.be. )
De huurder dient verplicht gebruik te maken van de aangeboden stock van bieren, frisdranken en fruitsappen.
Wijnen, schuimwijnen, champagnes, likeuren, koffie en versnaperingen daarentegen kunnen vrij worden
toegeleverd door de huurder/gebruiker of een leverancier naar keuze.
Opmerkingen / Specifieke wensen:

De huurder verklaart tevens in het bezit te zijn van een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement van de
Gemeentelijke Zaal “Dr. Tistaert” (cfr. ook gemeentelijke website), hiervan kennis genomen te hebben en de
bepalingen ervan stipt te zullen naleven.

Handtekening huurder,

Plaats,
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Datum,

5. BESLISSING (in te vullen door Administratie)

Het gebruik van de Gemeentelijke Zaal “Dr. Tistaert” (cfr. supra § 1.2. “Omschrijving van het gehuurde goed”)
werd toegestaan mits betaling van volgende vergoeding(en) (in te vullen door de Dienst Cultuur):

Huurprijs Gemeentelijke Zaal “Dr. Tistaert” zonder keuken:

€,-

Huurprijs Gemeentelijke Zaal “Dr. Tistaert” met keuken:

€,-

Waarborg (300 €,- uitsluitend indien huurprijs ≥ 125 €,-)

€,-

OPTIES:
Huur geluidsinstallatie – huurprijs: € 25,-

€,-

TOTAALBEDRAG RESERVATIE * ..….. / GFDT / 20..... *

€,-

Affligem, ……………………….. (datum)

Namens de Raad van Bestuur van het Gemeenschapscentrum Affligem,

De voorzitter,

Walter De Donder.

Gemeentelijke (Feest)zaal “Dr. Tistaert”, Bellestraat 99 te 1790 Affligem * blz. 3/3
Tel. 053/64.00.44 – GSM 0478/40.97.16 – Fax. 053/680.480.

