Zennedal-Ommekaar : Aandeel in de gemaakte kosten vanaf 1 januari 2023

Huisverantwoordelijke beneden: Parochiesecretariaat (tel: 02/356.77.71)
Huisverantwoordelijke boven: Marij Vanisterbecq (tel: 02/360.20.49)
Huisverantwoordelijke Zennedal: Danny Horré ( 0475 52 63 50 )
De parochielokalen en terreinen van Zennedal en Klein Zennedal staan onder contract met het CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme) als Jeugdverblijfcentrum type C. Er is overal rookverbod. De dagprijs wordt betaald via het CJT. De
huisverantwoordelijke rekent de overige kosten ter plaatse af. De juiste prijzen kan je vinden op CJT.be
CJT activiteiten hebben voorrang. De dagen dat het CJT geen boekingen heeft kunnen andere activiteiten plaats vinden.
Don Boscoparochie 2023

verenigingen met sociaal doel

Privéfeesten en opbrengstactiviteiten

Koffietafel (uitvaart)

Prijzen beschikbare lokalen
Beneden
Zennewei Café + keuken Café + keuken + De Regenboog +
+ Blokhut
Pallieterzaal
bovenkeuken
+ WC
(exclusief
(exclusief
(inclusief
energie)
energie)
energie)
ca. 50 pp
ca. 200 pp
ca. 30 pp
€ 60/dag
€ 35/3 uur
€ 60/3 uur
€ 25/3 uur
€ 90/dag
€ 140/dag
€ 75/dag
€ 75/dag € 295/dag
€ 400/dag
€ 120/H dag
€ 450/2 dagen € 630/2 dagen € 185/dag
€ 530/3 dagen € 725/3 dagen € 285/2 dagen
€ 370/3 dagen

-

€ 130

€ 185

€ 120

Opmerkingen
Boven
De Regenboog + 't Bieke
De Ark
bovenkeuken +
ca.20pp
De Ark
(inclusief
energie)
ca. 50 pp
ca. 6 pp
€ 40/3 uur
€ 7/3 uur € 23/3 uur
€ 115/dag
€ 17/dag
€ 65/dag
€ 145/ H dag
€ 120/dag
€ 220/dag
€ 330/2 dagen
€ 435/3 dagen

€ 144

Opmerkingen
1 dag = van 08:00 's morgens tot 06:00 's morgens
Sleutel dag voordien : beslissing 1 week voor bruikleen + geen garantie bij reservering + 50€ te betalen met eindafrekening
Pallieterzaal, café, bar, keuken : +100€ voor 1/2 dag extra vanaf 12u.
Relax uitzonderlijk in combinatie met ander lokaal : 50€/dag
Magnola, Zen, Ontmoeten, Stilte en Genieten : 10€/pp met een minimum van 20 €/nacht
2e Verdiep als vergaderruimte : 17€/3u
Bestuursvergadering voor Don Bosco - Zennedal in de bovenlokalen is gratis

-

'Niet inbegrepen voor verenigingen die niet zelf kuisen: € 25 (per bovenlokaal);
€ 50 café+keuken+Pallieterzaal); € 30 (café+keuken), per activiteit.
Waarborg: € 500
Inbegrepen: Kuis, gebruik tuin en weide, 'billijke vergoeding',
Niet inbegrepen: vuilniszakken, Sabam, wassen (volgens tarief wasserij tafellinnen en handdoeken), verzekeringen voor gebouwen, parking, tuin en
weide, gebruik tapinstallatie (€ 25), verbruik energie (aangerekend aan de prijs
van de dag (01/01/22: elec. € 0.30 (dag) en € 0.25 (nacht); gas € 0.60; water €
6,00)

