Aanvraagformulier
Vak bestemd voor de administratie
datum ontvangst:
aangenomen door:
datum agenda:
datum bevestiging aanvrager:

categorie:
datum factuur:
datum factuur betaald:
datum vrijgave borg:

Huurder
Naam: ……………………………………………. rijksregisternr. : ………………………………………………………………..
Adres: ……………….………………….……………………………………………….…………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………… e-mail HOOFDLETTERS: …………………………………………………………………
Vereniging: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contactpersoon (dient ter plaatse te zijn tijdens de activiteit)
Naam 1: …………………………………………
Naam 2 (bij fuif): ……………………………

GSM-nummer: ……………………………
GSM-nummer: ……………………………

Datum, activiteit en zaal
Huurdatum: ….…………… ……………………. begin- en einduur: ………………………..
Zaal/lokaal:……………………………………………………………………………………………………..
Omschrijving activiteit: …………………………………………………………………………………..

Overeenkomst
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier bevestigt de huurder de aanvaarding van het
reglement. De huurder verbindt zich ertoe zorg te dragen voor de gemeentelijke infrastructuur en
verklaart zich akkoord met het vergoeden van eventuele schade.
Datum: …………………………….….
Handtekening: ……………………………….…….

Keuze van lokalen







klaslokalen (5)
instrumentenklassen (2)
expo I en expo II, in geval van tentoonstelling te combineren met gangwanden beneden (0.14
en 0.15) en gangwanden 1ste verdieping (1.21)
auditorium
keuken
box

Keuze van zalen



Grote zaal
Kleine zaal

Uitsluitend in combinatie met huur zaal/lokaal :


artiestenfoyer en kleedkamers

Dagdelen
Grote zaal
Kleine zaal
Expo I (op woensdag enkel ’s avonds beschikbaar)
Expo II (op woensdag enkel ’s avonds beschikbaar)
 Voormiddag (08.30 uur - 13 uur)
 Namiddag (13 uur – 18 uur)
 Avond (18 uur – 24 uur)
 Vrijdagavond : 18 uur – 4 uur
 Weekend- en feestdagen : 08.30 uur – 4 uur
Keuken
Box
 Voormiddag (08.30 uur - 13 uur)
 Namiddag (13 uur – 18 uur)
 Avond (18 uur – 24 uur)
Andere lokalen 1e verdieping
 Voormiddag (08.30 uur-12 uur)
 Namiddag (13 uur – 18 uur)
 Avond (18 uur – 24 uur)
 Weekend- en feestdagen : 08.30 uur – 24 uur

Controle
Opmerkingen door huurder bij het betreden van de zaal/het lokaal vóór/tijdens/na gebruik, te staven
met foto’s:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: ………………………………………………………. Datum: ………………………………………………………………………….
Handtekening:……………………………………………
Opmerkingen door gemeentelijke diensten na gebruik, te staven met foto’s:
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….
Naam:……………………………………………………….. Datum: ……….….………………………………………........................
Handtekening: …………………..........................

Contacten:
Conciërge gemeenschapscentrum:
Concessionaris gemeenschapscentrum:
evenementenloket: 03 380 16 83

