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FORMULE CHILL
VERHUUR 'THE SOCIAL CLUB' FORMULE CHILL
De huurder hoeft zelf niet te werken. Zo kan je volop van je feest genieten.
Eventuele inkomgelden mag je zelf houden.
Bij de boeking van The Social Club wordt de huur (€180) betaald. Dit bedrag is meteen de volledige huurprijs.
Het nemen van een optie is niet mogelijk.

INBEGREPEN IN DE HUUR

NIET INBEGREPEN IN DE HUUR

• De huur van de zaal, vanaf een begin uur dat je zelf
bepaalt.

• De drank is niet inbegrepen en wordt uitsluitend bij ons
afgenomen.

• Basis opstelling discobar en de volledige
lichtinstallatie.

• Er kunnen bonnetjes worden aangekocht aan €2,10/
stuk. Met deze bonnetjes kunnen consumpties tot
€2,30 betaald worden. Met 2 bonnetjes kunnen dan
consumpties tot €4,60 worden betaald, enz...

• De opkuis na het feestje wordt ook voor jou gedaan.
• De kosten van SABAM en de billijke vergoeding zijn
inbegrepen (indien er geen toegangsgelden worden
gevraagd).
• Een barman die je de hele avond bedient.

HUISREGLEMENT

• Bonnetjes kunnen enkel éénmalig en in het begin van
de avond worden aangekocht.
• Achteraf kunnen de bonnetjes niet worden omgeruild.
• De drank kan ook altijd met geld betaald worden. Dan
is drank aan de caféprijzen.
• Optie Pioneer CDJ-2000 Spelers: Voor 2 extra
CD-Spelers bedraagt de huur €95,-

• De huurder verklaart hierbij het volledige huisregelement te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.

FAQ
TIPS & TRICKS
• De voorbereiding is heel belangrijk om van je feestje
een geslaagde avond te maken. Op onze website
www.thesocialclub.be kan je bij ‘Events’ enkele handige ‘Tips & Tricks’ raadplegen.
• Er is geen plaats om spullen na het feestje te stockeren. Als je veel spullen meeneemt om in de zaal te
zetten, zorg dan voor vervoer na het feestje om alles
terug mee te nemen de avond zelf.

• Er zijn geen platenspelers en er is ook geen koptelefoon.
• Het is ten strengste verboden eigen drank te nuttigen.
• Hapjes of chips mag je altijd zelf mee nemen.
• Als je drank wilt serveren die wij niet hebben in ons
assortiment, kan je mailen naar info@barvista.be voor
meer info.
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HUISREGLEMENT FORMULE CHILL
HUISREGLEMENT
• De mininumafname is 400 consumpties in totaal. De
drankjes die jouw gasten bestellen worden hier ook bij
geteld.
• Bij annulatie wordt de huur van de zaal enkel terugbetaald als de zaal nog kan worden doorverhuurd.
• Fuiven waarop de hele avond lang slechts één muzieksoort wordt gespeeld (techno, r&b, ...) dienen dit
op voorhand te melden en te bespreken met Michael,
Joris of Manu.
• Bij een cantus is de verhuur van de geluidsinstallatie
niet mogelijk.
• Je hoeft geen waarborg betalen, maar schade dient
vergoed te worden door de huurder.
• De zaal wordt in de zelfde staat achtergelaten als bij
de aanvang van het feestje. Alle versieringen, affiches,
etc. dienen weggehaald te worden.
• Roken in het gebouw is niet toegelaten. De huurder is
verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
• De huurder kijkt erop toe dat zijn bezoekers geen
eigen drank meebrengen.

• De zaal mag door de verhuurder worden gesloten in
volgende gevallen:
• Er is niet langer voldoende volk aanwezig.
• Er is een vermoeden van de aanwezigheid of het
gebruik van verboden middelen.
• Bij foutief gedrag van de huurder of zijn bezoekers.
• Bij het niet naleven van het rookverbod.
• Indien er meegebrachte drank wordt genuttigd.
• De feestjes stoppen standaard om 5u. In overeenstemming met de barman kan er nog een extra uur
bijkomen.
• Bij publieke fuiven is altijd een steward of portier
nodig aan de ingang van de zeelstraat.
• Je mag zelf een steward zetten, zolang deze nuchter
blijft en van aanpakken weet. Wij kunnen zorgen
voor het fluovestje dat deze steward verplicht moet
dragen. Als je wil kunnen wij voor jou een portier
(€250) voorzien.

VOOR AKKOORD
De huurder (naam + handtekening)

__________________________________
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CONTRACT FORMULE CHILL
GEGEVENS

THE SOCIAL CLUB

NAAM  ______________________________________

THE SOCIAL CLUB

VOORNAAM  _________________________________

OUDE MARKT 7/8
3000 LEUVEN

GSM NUMMER  ________________________________
INFO@THESOCIALCLUB.BE
E-MAIL  ______________________________________

FACEBOOK@THESOCIALCLUB.BE

ADRES ______________________________________

016 43 51 80

______________________________________

RESERVATIE
GEBOEKT OP  ______________________(dag) _____/_____/_________ VANAF _____u_____

€ 180

2x PIONEER CDJ 2000 GEBOEKT?:   JA / NEE

€ 95
TOTAAL    ____________

De huurder verklaart dit bedrag te hebben betaald bij de boeking van de zaal.
De verhuurder verklaart dit bedrag te hebben ontvangen bij de boeking van de zaal.
De huurder verklaart dat hij/zij de voorwaarden op de keerzijde van dit blad heeft gelezen en heeft goedgekeurd.
In tweevoud opgemaakt op _____/_____/_________.

VOOR AKKOORD
De huurder (naam + handtekening)

__________________________________

VOOR AKKOORD
De verhuurder (naam + handtekening)

__________________________________

