Inleveren bij J. Jongewaard, Den Ilp 72, 1127 PG DEN ILP

Gebruikersovereenkomst
Datum aanvraag ……-……-………

Adresgegevens gebruiker
Bedrijfsnaam*

………………………………………………

* indien van toepassing

Uw naam

………………………………………………

Adres

………………………………………………

Postcode

………………………

Woonplaats

………………………………………………

Telefoon nr.

………………………

Postcode

………………………

Factuuradres, indien anders dan bovenstaande
Uw naam

………………………………………………

Adres

………………………………………………

Woonplaats

………………………………………………

Doel van de activiteit

………………………………………………………………………………………………………………

Datum activiteit

…………-…………-…………

Begin/eindtijd

Welk dagdeel

ochtend/middag/avond**

** omcirkel de gewenste dagdelen

Aantal personen

…………………………………

Aantal genodigden ……………………………

Hoeveel personen moeten er aan een tafel kunnen zitten?
Welke opstelling

………………tot ……………

……………………………………………………………

……………………………………

Wie is het aanspreekpunt gedurende het evenement?

…………………………………………………………

Kruis aan welke zaal u wilt gebruiken

0

Klaas van Kerkhovenzaal*
21m x 12m x 5,5m (h)
Piet Walszaal
14m x 7m x 3 m (h)
Juffrouw Doeszaal
8m x 7m x 3,5m (h)
De Foyer

0
0
0

per uur € 40,- / per dagdeel € 80,- / per hele dag € 160,* sportzaal + kleedkamers + douches
per uur € 30,- / per dagdeel € 60,- / per hele dag € 120,per uur € 20,- / per dagdeel € 40,- / per hele dag € 80,prijs in overleg (gratis bij gebruik een van bovenstaande zalen met catering)

Kruis aan welk materiaal u wilt huren
0

geluidsinstallatie

0 flipover + markers

0

beamer + scherm 0

podium

0 piano

0

anders, nl. ………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat wenst u uit de keuken (zie ommezijde voor uitgebreide invullijst) ……………………………………
Hoe laat?

………………………………………

Traiteur?

JA/NEE

Wat moet er op tafel staan………………………………

0 Ja, Wim’s Kip (huistraiteur) 0 Ja, …………………………………………

Prijsindicatie
(afhankelijk van gebruikte consumpties)

Namens Dorpshuis De Wije Ilp,

Handtekening gebruiker:

€
Dorpshuis De Wije Ilp - Den Ilp 73 - 1127 PG Den Ilp - TEL 020-4823202 - FAX 020-4821139
N.B. Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op incidentele verhuur. Prijzen zijn inclusief BTW, geldig tot 31
december 2013. Huur/Tarieven voor meerdere of langere periodes zijn in overleg te bepalen (kortingsregeling).
Zie ook de tarievenkaart voor meer prijzen en informatie over de mogelijkheden.

WENSEN VAN DE AANVRAGER
Uitdekeuken:
Bedrag
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAAL KEUKEN
Overige wensen:
Bedrag
1

Huur …………………………………… zaal.

2

Bediening + aankleding zaal

3

Gebruik piano

4

Geluidsinstallatie (versterker, boxen, cd-speler en 2 mics.) € 40,00

5

Afdekplaten vloer sportzaal neerleggen en opruimen € 30,00

6

Podiumdelen (2x 1 m)

7

Groot Podium (in overleg, bv. 6x 8 m) € 180,00 complete opbouw!

8

Extra wens bv. flipover en markers, € 15,00 /
€ 60,00

Aantal dagdelen:

………………………………

…… pers. x € 2,00

€ 40,00

€ 10,00 per deel

Beamer + scherm

………………………………………………………………….
TOTAAL

Mogelijke arrangementen:
1

4-uurs-arrangement met koffie en thee in de zaal

7,95

Jus d’orange en ijswater

euro

Assortiment versnaperingen

p.p.

Flip-over en schrijfgerei

2

8-uurs dagarrangement koffie en thee onbeperkt,assortiment koek en

Vanaf

snoep,luxe lunch bestaande uit twee ruimbelegde broodjes,krentenbol, melk,

17,95

karnemelk, jus d’orange, schrijfgerei, flip-over , etc.

euro p.p.

