De Elzenhoeve
Elzenstraat 5
8820 Torhout
BIC: BE27 8508 1570 9673

Bedankt voor uw interesse in De Elzenhoeve.
Huur van de feestzaal tijdens het weekend is enkel
mogelijk op zondag (tenzij in combinatie met huur van de
vakantiewoning). De zaal kan in gebruik genomen worden op
zondag vanaf 10u tot maandagochtend 09u.
De prijs bedraagt €380 en dit is inclusief elektriciteit
en verwarming en gebruik van de aanwezige tafels,
stoelen, tonnen (die worden buiten gebruikt) en 8
partytafels. Er is een vaste bar en ook frigo’s zijn
reeds aanwezig. Huur van bijkomend materiaal is mogelijk,
zie lijst in bijlage. Ook een extra partytent of een
springkasteel kunnen wij voorzien. De zaal is vrij van
traiteur en brouwer, indien gewenst kunnen wij u enkele
zaken in de buurt aanraden.
Na 22u30 mag er buiten geen luide muziek (live bands,
versterkers, ...) meer gespeeld worden. Binnen mag dat
wel, al moeten vanaf 22u30 de deuren van de zaal gesloten
worden om de rust in de buurt te respecteren.
Ten laatste tegen maandag 9u moet de zaal terug in orde
zijn. Dit wil zeggen dat alles terug op zijn plaats gezet
moet worden, alles is afgewassen, vuilbakken en leeggoed
is weg en de zaal is veegschoon. Dweilen wordt door ons
gedaan. Maak hiervoor gebruik van de checklist op pagina
5.

Is dit niet in orde of wil u liever de schoonmaak door
ons laten doen? Wij rekenen hiervoor €120 aan. Dit is
enkel mogelijk wanneer er de volgende dag geen event
gepland staat. De waarborg bedraagt €100 en deze wordt
teruggestort na controle van de zaal, wanneer alles in
orde is.
Na bevestiging van ons voor de door u gekozen datum
stort u de waarborg van €100 op onze rekening BE27 8508
1570 9673 met vermelding van naam en eventdatum. Enkel
na ontvangst van de bevestigingsmail en storten van de
waarborg is de boeking op uw naam geregistreerd. Ook
vragen wij u de volgende pagina (pagina 4 - akkoord
huisreglement) ondertekend digitaal terug te sturen.
Ten laatste 14 dagen voor de datum van uw event moet de
huurprijs van €380 op onze rekening gestort worden,
opnieuw met vermelding van uw naam en de datum van het
event. Indien 14dagen voor het feest de huurprijs niet
werd overgeschreven, zullen wij dit als een annulatie
beschouwen en wordt de datum opnieuw vrijgegeven.
Wij kijken er naar uit om u te mogen ontvangen!
Met vriendelijke groeten,
Dries Maeckelbergh

Volg onze pagina De Elzenhoeve op Facebook en
Instagram om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!

Enkele aandachtspunten:
Na gebruik van de zaal de thermostaat op 16°C zetten
en alle ramen en deuren sluiten.
De toog netjes achterlaten en afkuisen.
Vuilbakjes van in de toiletten ledigen alsook van de
berging
Alle afval in vuilniszakken meenemen.
Glas, papier en karton meenemen naar huis.
Bij morsen op de vloer, gelieve meteen op te kuisen
(voorkomen van ingetrokken vlekken)
Alle tafels en stoelen op de voorziene plaats
terugzetten.
De glazen afwassen en op de juiste plaats
terugzetten.
Bij gebruik van de keuken:
-de frigo uitschakelen.
-de vuilbakken ledigen.
-alle afwas wordt door u gedaan en op de juiste plaats
teruggezet.
-vaatwasmachine ledigen
-bestek proper en op de juiste plaats achterlaten.
Indien er iets stuk is gelieve dit te melden of een
briefje na te laten zodat dit zo snel mogelijk
hersteld of vervangen kan worden.
Indien er meubilair verzet wordt, gelieve deze terug
op zijn plaats te zetten.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij de
verantwoordelijke (0468/269799)

Hiermee bevestig ik dat ik het huisreglement
van De Elzenhoeve gelezen heb en akkoord ga
met de inhoud ervan.
Ik voeg geen/een bijlage (schrappen wat niet
past) toe voor de huur van extra materiaal
(zie pagina 6).

Naam:
Datum feest:
Datum van ondertekening:
Handtekening:

Checklist: na het feest
Zaal vegen
Alles afwassen
Fornuis gekuist
Afwasmachine leegmaken
Vuilbakken ledigen
Vuilbakjes in toilet ledigen
Glazen proper en op de juiste plaats
Borden proper en op de juiste plaats
Toog afkuisen
Tafels & stoelen op de juiste plaats (zoniet = 20euro van
borg 1,5u werk)
Terras proper achtergelaten (geen peuken)
Verwarming op 16 graden
Inox tafels proper
Asbakken buiten legen
Vuilzakken meenemen naar huis
Glas in de glascontainer (in Sint Henricus aan de school)
Frigo’s ledigen
Alle deuren en ramen dicht doen
Per punt dat niet in orde is, wordt er 5 euro van de borg
afgetrokken. Dit blad invullen en laten liggen op de toog,
anders kan er geen borg teruggestort worden!

Naam en rekeningnummer voor het terugstorten van
de waarborg (duidelijk leesbaar):

Huur extra materiaal
Springkasteel €75,00
Partytent 10x5m (2 tenten beschikbaar) €125,00
Stretchhoes statafel - zwart (8 beschikbaar) € 8,00

De totale som voor huur extra materiaal dient samen
met de betaling van de zaal 14 dagen voor aanvang
van het event gestort worden.

Naam:
Datum feest:
Datum van ondertekening:
Handtekening:

