Algemene gebruiksvoorwaarden
1. Versieringen mogen enkel aangebracht worden na afspraak.
Nagels en duimspijkers zijn niet toegelaten. Plafonds mogen
niet gebruikt worden voor het vasthechten van versieringen.
2. De huurder dient voor zijn activiteiten te zorgen voor het
schikken van tafels en stoelen.
3. De overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden mits dit
gebeurd ten laatste 1 maand voor de vastgestelde datum. In dit
geval wordt €70 aangerekend. Nadien wordt de totale zaalhuur
in rekening gebracht.
4. Potten en keukengerief, tassen, borden en bestek dienen te
worden afgewassen en teruggeplaatst. De eventuele afwas zal
aan €10 per gepresteerd uur worden doorgerekend. Gebroken
en ontbrekende materialen zullen aangerekend worden.
5. Gebruik keuken(€10): enkel voor het opwarmen van gerechten.
Geen bereidingen. Na gebruik van materiaal en gerief: alles
proper en ordelijk terug plaatsen, alle vuren reinigen. Eventuele
maaltijdoverschotten moeten meegenomen worden in eigen
potten. In geen enkel geval mag keukengerief, zelfs niet tijdelijk,
meegenomen worden.
6. Gebruik van de bar. Na gebruik: toog en tapinstallatie zuiver
maken, glazen spoelen en afgedroogd terug in de daarvoor
voorziene kast te zetten.
7. Gebruik van de zaal. Tafels afruimen( oppassen voor brandende
restjes).
8. Bij niet naleving van art. 5,6,7 vallen de kosten van reiniging
ten laste van de huurder, aan €10 per gepresteerd uur.
9. Regeling van verwarming en verlichting dienen te gebeuren
volgens instructies.
10. Gebruik van confetti is verboden.
11. Extra vuile zaal achterlaten : per gepresteerd uur €10.
12. Alle dranken moeten van ons worden afgenomen. De toog,tapen koelinstallaties staan ter beschikking. Indien er eigen wijn
geserveerd wordt, rekenen we €3 per volwassene,met een
maximum van €150. Een aangesloten vat wordt volledig
aangerekend.

13. Al het gebruikte tuinmeubilair moet teruggeplaatst worden in
het berghok.
14. Al het materiaal van DJ, verlichting zelf meegebrachte tenten en
traiteurmateriaal moeten dezelfde avond nog afgebroken en
meegenomen worden.
15. Er mogen geen tuinfakkels en/of vuurkorven op het terras of in
de tuin geplaatst worden.
16. De Castaar neemt geen verantwoordelijkheid wegens
beschadiging, verlies, diefstal of brand van de tentoongestelde
zaken. Door de gebruikers, huurders zal geen enkel verhaal
kunnen uitgeoefend worden t.o.v. de Castaar.
17. De huurder of gebruiker mag geen andere bestemming geven
aan de zaal dan die waarvoor de verhuring werd toegestaan.
Het onderverhuren van de zalen is ten strengste verboden.
Slechts die lokalen mogen in gebruik genomen worden
waarvoor toelating is verleend. De huurder dient zich te houden
aan de voorgeschreven wetten van openbare orde.
18. De huurders zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade,
die door hen of door deelnemers of bezoekers aan door hen
georganiseerde manifestaties aan de zalen, aanhorigheden en
uitrusting worden toegebracht. Deze schade zal door de
huurders onmiddellijk op eerste verzoek integraal betaald
worden. De Castaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor het om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke
aard naar aanleiding van de toegestane activiteit of van het
toegestane gebruik van lokalen en/of uitrusting.
19. De zaal mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden en
niet voor evenementen waar inkom voor gevraagd wordt.
20. Keukenhanddoeken zelf meebrengen.
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