Deze aanvraag moet uiterlijk één maand voor het
evenement bezorgd worden aan
animatie@etterbeek.be

Dienst Animatie

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER:
Bedrijf/vereniging: …………………………………………………………………………………...
Naam: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………................
Tel.: …………………………………………. Fax: ………………………………………………………

FESTIVITEIT
Soort (privéfeest, wijkfeest…): …………………………………………………..............
Datum van de festiviteit: ………………………….........................................................................
Bezettingsuren: start: ……. – einde: ………

HUUR VAN GEMEENTELIJKE LOKALEN
 Refter van Colombe de la Paix
 Europazaal
 Seniorenzaal





Particulieren die een zaal gehuurd hebben in Etterbeek om er een festiviteit te organiseren, moeten een
“toelating voor een occasionele muziekactiviteit” verkrijgen bij de dienst Belastingen, uiterlijk drie dagen
voor het evenement.
Inlichtingen op het nummer 02 627 27 42 of op de website van de gemeente.
Het materiaal wordt opgeruimd en schoongemaakt door de aanvrager.
Wanneer er een zaal gereserveerd wordt, zal een waarborg van € 500 gevraagd worden.

HUUR VAN MATERIAAL:
Materiaal
Tafel 1,20 m (per 15)
Stoel (per 50)
Kapstokken
Voor 50 pers.
Podium (2 x 1,20 x 0,60 m)

Aantal

Eenheidsprijs
€1
€ 0,25
€1

Materiaal
Plat bord (max. 120)
Diepbord (max. 120)
Dessertbord (max. 120)

Aantal

Eenheidsprijs
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10

€3

Mes (max. 120)

€ 0,10

Tent (3 x 3 m)

€ 25

Vork (max. 120)

€ 0,10

Tent (3 x 6 m)
Dranghek (2,50 m)

€ 50
€ 1,25

Lepel (max. 120)
Koffielepel (max. 120)
Tas (max. 120)
Ondertas (max. 120)
Koelkisten
Wijnglas (max. 120)(per 24)
Bierglas (max. 120) (per 24)
Champagneglas (max. 120)
(per 40)
Long drinks (max. 120) (per 40)

€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 2,50
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10
€ 0,10

Leveringsadres (als geen gemeentelijke lokaal verhuurd wordt): ………………………





Er wordt enkel geleverd op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, behalve feestdagen) tussen 7.30 u.
en 15.45 u.
Het materiaal wordt opgeruimd en schoongemaakt door de aanvrager.
Wanneer er materiaal gereserveerd wordt, zal een waarborg van € 225 gevraagd worden.
Bij de levering en de ophaling van het materiaal is de aanwezigheid van de huurder of een
vertegenwoordiger verplicht.

Datum:

Handtekening:

