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Aanvraagformulier huur feestzalen Regency Avelgem 

De particulier of contactpersoon van de vereniging vult dit formulier in tweevoud in en de 
vzw bezorgt 1 exemplaar ondertekend terug. Dit formulier dient ook als huurovereenkomst. 

Gegevens van de aanvrager 

Naam:  …………………………………………………… (vereniging: ……………………………………………………………) 

Adres:  …………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

Tel:  ……………………………………………………  E-mailadres: ………………………… @ ……………………………. 

Naam van de persoon die tijdens de duur van de activiteit bereikbaar is:   

……………………………………………………………… gsm: …………………………………………………. 

Benaming activiteit:  ………………………………………………………… Geschat aantal aanwezigen: ………. 

Tijdstip van  klaarzetten:  ……… / ……….. / ………… van ………. u tot ……… u  

Datum activiteit:   ……… / ……….. / ………… van ………. u tot ……… u  

Tijdstip van  opruimen:  ……… / ……….. / ………… van ………. u tot ……… u  

Huurprijs  

 € 550 =  de volledige Regency beneden (maximum 350 personen)  € ………….. 

 € 350 =  de verkleinde versie van de zaal (maximum 200 personen)  € …………… 

 € 250 =  de zaal boven (maximum 80 personen)      € …………… 

 € 200 =  een van de salons afzonderlijk (maximum 50 personen)   € …………… 

 - 10 % korting (enkel voor trouwe leden vzw Dance4friends)   -  € ……….. 

 € 50 voor de huur van de geluidsinstallatie      € …………… 

TOTALE HUURPRIJS:             € …………… 

De huur moet binnen de week na de huuraanvraag betaald worden door overschrijving op 
BE24 0017 5129 0338 van Dance4friends, Heestert met vermelding: huur + datum + naam. 

Waarborg  

Als waarborg betaal je het dubbele van de huurprijs, nl. € …………… x 2 =  € …………...  

       Stip hier aan als je zelf zult instaan voor het schoonmaken van de zaal / zalen, bar en toiletten. 

De  waarborg moet uiterlijk twee weken voor de huurdatum betaald worden. Van deze 
waarborg wordt dan afgetrokken: drankverbruik, eventuele schade en de schoonmaak. 

Bijzondere voorwaarden (b.v. vergoeding eigen drank, drankforfait, bedekken dansvloer, enz.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondertekening huurovereenkomst: 

Ik bevestig dat ik akkoord ga met alle bepalingen van het huurreglement Feestzalen Regency.  

Datum: ……………………….   Datum: ………………………. 
 
Handtekening aanvrager   Handtekening & naam bestuurslid Dance4friends 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………… ……………………  


