
    Feestzaal De Pereboom 

 

 

Feestzaal De Pereboom is te huur vanaf €400 voor een dag ( BTW inclusief). 

Indien u de keuken wenst te gebruiken, is er een supplement van €100. Extern 

gebruik van energie is extra te betalen (bv de foodtruck te laten komen, zwaar kook 

toestellen te gebruiken…).  

U hebt vrij keuze van traiteur (meer info indien nodig) en verplicht om alle drankjes te 

consumeren van de zaal (op afspraak indien anders).  

200,00 € dient gestort te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen na 

ondertekening van huurovereenkomst. Uw reservatie wordt pas definitief na betaling 

van het voorschot. Bij annulatie van de reservatie na betaling van het voorschot 

wordt het voorschot niet terug betaald. Indien het voorschot niet betaald wordt binnen 

de vooropgestelde termijn wordt de optie met betrekking tot de gereserveerde datum 

opnieuw vrijgegeven. 

De volledig huur dient gestort te worden één maand voorafgaand aan de 

gereserveerde datum. De waarborg van 200 € wordt na de verhuur terug gestort op 

het bankrekeningnummer van de huurder. 

 

Inbegrepen in de huur :  * Gebruik van de zaal 

    * Gebruik van het terras en tuin  

    * Gebruik van het aanwezige meubilair    

    (tafels, stoelen, receptietafels, …) 

    * Gebruik van draadloos internet 

    * Gebruik van de SMART TV 

    * Gebruik van de muziekinstallatie. 

 

Niet inbegrepen in de huur  * Opdienen en afruimen 

     * Aankleden of dekken van het aanwezige meubilair 

     * Verbruik van dranken en voeding 

     * Personeel  

     * Gebruik van borden en bestek  

 

 

 

 

 



Voorwerp : Feestzaal met keuken, tuin en terras (maximumcapaciteit 65 pers. 

  zittend – 100 pers. rechtstaand) 

Doel verhuur : ………………………………………………………….. 

Alle afspraken, rechten en verplichtingen van zowel de huurder als de verhuurder 

met betrekking tot de verhuring zijn geregeld in het document met als titel “Algemene 

voorwaarden”, dat als bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd.  

Het feest mag  ten laatste duren tot 23u30.  

 

 

 


