
 

GEBRUIKERSOVEREENKOMST  
 
Inleidende bepaling 
 
Rekening houdend met het “reglement verhuur school VBS De Kleiheuvel” van 1 januari  2022, stellen we hierbij volgende gebruiksovereenkomst op tussen directeur 
Joke Vandemaele  0478/59.79.93 – vertegenwoordiger van vzw schoolcomité Adegem en Kleit - en de gebruiker hieronder nader omschreven. Kleitkalseide 107, 9990 Kleit.  

 

Naam verantwoordelijke 
 
Adres verantwoordelijke  
 
Telefoon (gsm)  
 
e-mail 
  
In hoedanigheid van vereniging /club / bedrijf / private persoon * 
naam vereniging/club/bedrijf  (naam en adres) : 
 
 
aanvrager categorie A / categorie B / categorie C / categorie D* 
dit voor volgende feest(en) / activiteit(en)  
                                                                                                       met ongeveer                             personen 
 
datum                                                     begin uur                              vermoedelijk eind uur  
 
*schrappen wat niet past 
Elke aanvraag tot reservatie gebeurt schriftelijk via mail naar joke.vandemaele@vbsdekleiheuvel.be . De aanvraag wordt besproken met de directeur zodat de aard 

en duur van de activiteit wordt bepaald. De reservatie is pas definitief na bevestiging door de directie.  

Tarieven verhuur  (omcirkel wat van toepassing is)  
1. DE RETRO + toiletten (oude refter incl.) 

 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

minder dan 5 uur 15 euro 20 euro 25 euro 50 euro 

meer dan 5 uur 30 euro 40 euro 50 euro 100 euro 

 

2. DE NOUVEAU + toiletten  (nieuwe polyvalente zaal incl. keuken) 

 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

minder dan 5 uur 70 euro 80 euro 90 euro 120 euro 

meer dan 5 uur 150 euro 160 euro 270 euro 300 euro 

 

3. SPEELPLAATS + toiletten  (tussen oude refter en nieuwbouw) 

 Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

Minder dan 5 uur 15 euro  20 euro 25 euro 50 euro 

meer dan 5 uur 30 euro 40 euro 50 euro 100 euro 

 

4. VOLLEDIGE SITE (all in)   Kan enkel gehuurd worden vanaf 5uur, met een vast tarief. 

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 

250 euro 300 euro 350 euro 500 euro 
 

5. MEERDAAGSE KAMPEN (refter + grote zaal + speelplaats + keuken nieuwbouw) Per extra lokaal rekenen we 20 euro per dag. 

 Cat. A   Cat. D 

…… dagen aan   100 euro   120 euro 

 

mailto:joke.vandemaele@vbsdekleiheuvel.be


 
Met gebruik van volgende materialen: 
(niet nodig bij All-in formule, behalve extra dagen en schoonmaak)  

Partytafels, gewone tafels en stoelen   Gratis  

……… Hoezen Partytafels  3 euro (max. 10 stuks) 

 Ja/nee   Servies  Bord, kopje, schoteltje, soepkom, lepels, vorken, 
messen (250 stuks) 60 euro  

Ja/nee    Percolator  15 euro filters inbegrepen  

Ja/nee    Beamer  15 euro  

Ja/nee    Extra dag om klaar te zetten  50 euro  

Ja/nee    Extra dag om op te ruimen  50 euro  

Ja/nee    Schoonmaak (niet voor meerdaagse 
kampen) 

160 euro  

Het betreft hier schoolgebouwen : dit betekent dat ieder spoor van feest/activiteit dient te zijn opgeruimd op de vooravond van een schooldag. Indien hieraan niet is 
voldaan, zal de opruiming en het opnetten worden uitgevoerd door het poetsperosneel, aan een kostprijs van 40 euro per begonnen werkuur.. U kan er voor kiezen 
om de eindschoonmaak uit te besteden en dit voor een forfaitair bedrag van 160 euro. Alle afval wordt in zelf meegebrachte vuilniszakken of –bakken gestoken en 
meegenomen. 
 

Totale kostprijs  
Verhuur lokalen  
 

                                                         Euro  

Extra vergoedingen  
 

                                                         Euro 

TOTAAL  
 

                                                         Euro  

 
De  totale kostprijs wordt gestort ten laatste 10 werkdagen voor de activiteit op  
BE26 7509 4314 7229 op naam van VBS De Kleiheuvel met de vermelding van datum 
gebruik en naam gebruiker.  
De waarborg van 250 euro wordt gestort binnen de 10 werkdagen na afsluiten 
gebruikersovereenkomst op BE26 7509 4314 7229 op naam van VBS De Kleiheuvel met de 
vermelding van datum gebruik en naam gebruiker.  

 

Hierbij verklaart de verantwoordelijke zich akkoord met alle bepalingen uit het bijgevoegde gebruiksreglement stipt 

na te leven.  

Opgemaakt in twee exemplaren op datum van …………………………………………………………….. te Kleit  waarvan beide 

partijen eenzelfde exemplaar hebben ontvangen. Bij schade wordt altijd een bestek opgemaakt eventueel door 

erkende vakmensen of bij leveranciers. 

 

   Handtekening verantwoordelijke,       Handtekening directie, 

 

 

 

 

naam verantwoordelijke    naam directie 

       Joke Vandemaele  

 

 
Deze gebruiksovereenkomst is goedgekeurd door het schoolbestuur op dinsdag 11 oktober 2022  en ze is van kracht vanaf 1 november 2022.  


