
 

 

 
 

 

Geachte, 

Dank u voor het vertrouwen in onze diensten en moge het een aangename avond worden. 

 

Voorwaarden: 

 De zaal is op de dag van de huur beschikbaar vanaf 12 uur tot de dag nadien 09 uur. 

 In bijzondere gevallen (vb. veel materiaal klaarzetten) kan er, na overleg met de zaalverantwoordelijke, een 

afwijkende regeling getroffen worden. 

 € 150,00 vaste vergoeding, plus € 0,75 per m³ aardgas en € 0,50 per KW elektriciteit.  
 € 10,00/uur voor één vaste tapper van de zaal. Deze kan overal aan en kan u bijstaan bij problemen. 

 Huurprijs voor materiaal (tassen, borden, bestek,…) € 50,00 

 Huurprijs voor stoffen tafelkleed is € 5,00 per stuk 

 Een voorschot van 250,00 € (wordt verrekend in de eindfactuur) dient uiterlijk TWEE maanden voor 

reservatiedatum gestort  te worden ter bevestiging van deze overeenkomst. (Geen voorschot = Geen reservatie) 

 Annulatie kan tot 01 maand voor de reservatiedatum met terug betaling van het voorschot. Minder dan deze 

maand wordt het voorschot gehalveerd. 

Algemene Richtlijnen: 
 

 Bij FUIFEN en BALS is men verplicht 04 stewards (02 bij elke uitgang) te plaatsen (Brandveiligheid) 

 Nachtvergunning en vergunning “Afwijking geluidsnorm” dient men zelf aan te vragen bij de gemeente. Een 

kopie dient af gegeven te worden aan de zaalverantwoordelijke uiterlijk twee weken voor reservatiedatum. 

 De zaalbehoeften (drank), bij benadering, dient men twee weken op voorhand op te geven. 

 ALLE DRANKEN dienen VERPLICHT afgenomen te worden van “ZAAL ORBIS”. Buiten de normale 

huiswijnen, kan men een andere keuze maken. De zaalbeheerder zal deze dan bestellen. 

 Andere dranken kan (vb: eigen wijn) ENKEL in samenspraak met de zaalbeheerder en tegen betaling van 

0.80€ (Stoppengeld) per geopende fles. 

 Voor uw feest mag elke traiteur vrij aangeworven worden. 

 Keukenhanddoeken en afwasproducten te bespreken met de zaalbeheerder. 

 Men zorgt zelf voor vuilzakken voor het recupereren van keukenvuil, etensresten en ander afval. 

 Alle vuilzakken met keukenafval en ander vuil dienen meegenomen te worden. 

 Verlies, beschadigingen, breken van of ontbreken van voorwerpen worden aangerekend tegen nieuwwaarde, prijs 

van de dag met een minimum van € 5,00 per stuk. 

 Er is een ABSOLUUT VERBOD om nagels, vijzen of haken te bevestigen in het plafond, de muren of wanden. 

Zelfs met plakband mag nergens worden geplakt. Een boete van € 200,00 wordt aangerekend per hechting of 

inslag. 

 De sleutel dient onmiddellijk terugbezorgd te worden aan de tapper. De tapper blijft steeds tot de laatste persoon 

en sluit de zaal af. 

 De rekening wordt u na afloop bezorgd.  

 Deze dient binnen de acht dagen te worden betaald per overschrijving  of kan cash betaald worden bij de 

zaalverantwoordelijke: 
 

PANIS Roger, Boskantstraat, 182 te 3970 Leopoldsburg 0496/250.107 

Of door overschrijving op rekening Nr. BE75-9730-2105-0751 op naam van 

vzw MV ORBIS Nicolaylaan, 77 te 3970 Leopoldsburg, met vermelding van factuurnummer en naam. 

 

INDIEN IEDEREEN ZICH AAN DEZE RICHTLIJNEN HOUDT, KUNNEN VEEL 

RECLAMATIES EN MISVERSTANDEN VERMEDEN WORDEN. 
 

GGeebbrruuiikk  vvaann  FFEEEESSTTZZAAAALL  ““  OORRBBIISS  "",,  

NNiiccoollaayyllaaaann  7777  ttee  33997700  LLEEOOPPOOLLDDSSBBUURRGG  

 

 

Datum huur van de zaal: …………………….. 

 



 

 

IN NOODGEVALLEN:  de vaste tapper  of  Bel: 0496/250.107 

Alvorens de zaal af te sluiten: 
 

 Tafels afkuisen en terug op de voorziene plaats zetten.(Muur WC-kant = dwars; muur keuken = langs richting). 

 Stoelen stapelen per 20 op de voorziene wagentjes.(De rug van de stoel aan de vaste wieltjes) 

 De zaal dient na afloop STEEDS UITGEBORSTELD te worden en alle vuil MOET meegenomen worden. 

 Bij gebruik van confetti dient deze door de inrichter op gestofzuigd te worden. 

Samen met de tapper: 

 Glazen afwassen en spoelen, afdrogen en in buffet of dozen weg te bergen.  

 De THERMOSTAAT VERWARMING achter de toog op de laagste stand (12) plaatsen. 

 Lichten doven binnen en buiten. 

 Voor- en achterdeur afsluiten. 

 

Frisdranken 
  VAL Water  Bruis / Reine             1 Liter fles € 1,80 

PEPSI / PEPSI MAX  1 Liter fles € 2.20 
VAL Limonade wit  20 cc € 1,20 
Tonic VAL / Agrum  20 cc € 1,20 
Tönisteiner Citroen / Orange  20 cc € 1,20 
Tönisteiner Vruchtenkorf  20 cc € 1,20 
Tönisteiner Naranja  20 cc € 1,20 
Fruitsap 1 Liter fles € 2,20 
Fruitsap LOOZA 20 cc € 1,20 
ICE TEA  Blik 33 cc € 1,20 
ICE TEA                  1.5  Liter fles € 2,20 

Warme Dranken 
Koffie Perculator  80 tassen € 10,00 
Koffie  per tas € 1,20 
THEE   per tas € 1,20 
Chocomelk  CECEMEL 20 cc € 1.20 

Royco Minuten SOEP per tas € 1,20 
SNOEP 

CHIPS  Zout / Paprika  € 1,00 
Chocolade  € 1,00 

 
 

 Wijnen 
Wijn Zoet   0,75 liter fles € 7,00 
Wijn Sec  0,75 liter fles € 7,00 
Wijn Rood  0,75 liter fles € 7,00 
CAVA Celle Brandum                0,75 liter fles € 10,00 

Bieren 
Pils  / Pils N A  25 cc € 1,30 
Vat  Primus Haacht  per Liter € 4,00 
Hoegaarden  25 cc € 1,30 
Kriek Mystic Haacht  25 cc € 1,30 
Palm 25 cc € 1,30 
Tongerlo Donker / Blond  33 cc € 1,80 
Trappist CHIMAY Wit 33 cc € 1,80 
Trappist CHIMAY Blauw  33 cc € 1,80 
Trappist CHIMAY Rood  33 cc € 1,80 
Duvel  33 cc € 1,80 
Ommegang  33 cc € 1,80 

De verbruiksprijzen kunnen aangepast worden indien er zich onverwachts prijsstijgingen zouden voordoen vanwege onze 

leveranciers. 
 
 

 

 

 

HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM ETENSRESTEN  
OF AFVAL IN DE RIOLERING TE STORTEN 

Algemeen ROOKVERBOD vanaf 01juli 2011 ook van toepassing in zaal ORBIS 

(zaal en ALLE andere lokalen) 



 

 

 

 

  
Voor goedkeuring van de voorwaarden, 

 

Datum: …………………………………… 

 

Naam en adres van de huurder(s) in drukletters a.u.b. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Voorschot ontvangen van € …………… 

  

Op datum van:…………………………….……….  

 

De zaalverantwoordelijke, ……………………...… 

 

Ondernemingsnummer:  04094 16115 


