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                                          Beervelde, 01/11/2022 
 
Reglement voor verhuur SFEERVELDE voor PRIVEVERHUUR 
 
 
Reglement vanaf 01/11/2022 i.v.m. gebruik zaal SFEERVELDE 
 
TARIEVEN – BTW Inbegrepen 
 
Familiefeesten 
Dagprijs - 180,00 €  – alle dranken zelf mee te brengen – gebruik van percolator 10,00 € - gebruik 
beamer 6 € - opkuis ten laste van de gebruikers – afval zelf mee te nemen naar huis. 
Elektriciteit en gas worden apart aangerekend – het verbruik wordt bepaald aan de hand van de 
digitale tellers en gemeten vanaf het moment van ontvangst tot teruggave van de sleutel. Bij het 
eventueel niet afzetten van de verwarming worden de extra kosten eveneens aangerekend. 
 
Prijslijst dranken - op aanvraag verkrijgbaar 
 
Reglement 
- Het gebruik van de nooddeur in de grote zaal is alleen toegestaan als NOODUITGANG. Niet te 
gebruiken als gewone uitgang of voor verluchting of dergelijke. Bij openen is er alarm. 
- Dranken worden gerekend aan de prijs vermeld op de prijslijst 
- Bij gebruik van muziekinstallatie geen luidruchtige muziek. De buren wensen geen 
geluidsoverlast. 
- Gebruik van rookmachine is niet toegelaten ( alarminstallatie ) 
- Inbegrepen bij gebruik van de zaal – gebruik aanwezige borden, tassen, ondertassen, bestek,                                      
receptietafels. 
- Gebruik overtrekken receptietafels 25 €. Was gebeurt door de VZW.   
- Aanvragen voor gebruik van de zaal worden gericht aan Schamphelaere Denise  Beervelde Dorp 
64  9080 Beervelde, of per mail   schamphelaere.denise@skynet.be 
- De sleutel wordt afgehaald en teruggebracht in Beervelde Dorp 64 op de dag van de activiteit, of 
na afspraak. 
- De gebruiker is verplicht de lokalen en inboedel in goede staat te behouden. Hij dient alle 
beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan, onmiddellijk te melden op één van onderstaande 
telefoonnummers. Eventuele herstellingen geschieden door de VZW – Lokale werkgroep 
Beervelde. De gebruiker zal de kosten hiervan op eerste aanschrijven vergoeden, behalve bij 
beschadigingen die worden opgemerkt en gemeld bij het begin van de activiteit. 
- De VZW – Lokale werkgroep Beervelde draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
persoonlijke ongevallen die zich voordoen in de verhuurde lokalen, en is niet aansprakelijk  voor 
het zoek raken of ontvreemden van bezittingen van de gebruikers van de lokalen. 
- Iedere gebruiker dient zelf in te staan voor het opruimen van de lokalen. Stoelen en tafels worden 
gestapeld zoals aangegeven. 
- De gebruiker draagt nauwlettend zorg voor de handhaving van de orde. 
- De gebruiker zal bij het gebruik van verwarming, electriciteit en water de nodige zuinigheid in acht 
nemen. Bij het verlaten van de lokalen moet hij alle lichten doven, verwarming afzetten, 
waterkranen sluiten, alle deuren, inclusief de buitendeur zorvuldig sluiten. 
- Geen fuiven toegelaten. 
- Er mogen geen goederen, zoals borden, tassen, bestek, tafels, stoelen enzovoort, meegenomen 
worden uit Sfeervelde zonder toelating van VZW – Lokale werkgroep Beervelde. 



- Bij het niet naleven van het reglement kan een bedrag ter compensatie gevraagd worden door 
VZW – Lokale werkgroep Beervelde. Dit bedrag wordt bepaald door VZW – Lokale werkgroep 
Beervelde 
 
 
Hopende op een verdere  vlotte samenwerking, rekenen we alvast op de eerlijkheid van de 
gebruikers van zaal Sfeervelde. 
  
Bij problemen bij gebruik van zaal Sfeervelde : Tel. 09/355.79.25 Eric Vandevyvere 
                      Tel. 09/368.05.46 Luc De Keyser 
 
Namens het bestuur van VZW – Lokale werkgroep Beervelde     
       De Keyser Luc, Mortier Guy,   
                            Raman Marleen, Schamphelaere Denise,  
                 Vandevyvere Eric 
 
 
 
       


