Reglement en contract gebruik ’T Kruispunt
Iedereen die een duidelijke link heeft met de Grote heide kan het kruispunt gebruiken maar we
hebben volgende gouden regels:
- Het kruispunt is ten alle tijden voor iedereen toegankelijk en diegene die het gebruikt
verplicht er zich toe iedereen te bedienen die binnenkomt
- Het consumeren van de aanwezige drank en het ontvangen van het geld daarvoor gebeurt
in goed vertrouwen. Het dorpshuis is van en voor iedereen dus we hopen dat iedereen het in
eer en geweten zo behandeld.
- Indien er versiering wordt aangebracht of extra (staan)tafels of stoelen worden geplaatst, of
indien er wijzigingen aangebracht worden in de stockage van koude dranken in de koeling,
dienen deze bij de sluiting terug in oorspronkelijke staat worden teruggezet of opgeruimd te
worden
- Er is een algemeen rook verbod in het kruispunt
We hebben 2 formules voor het afhuren van het Kruispunt: (aanvinken welke formule je kiest)
□ Formule 1: Gewoon openhouden
U hanteert de normale drankprijzen* en moet geen vergoeding betalen voor de poetsvrouw.
*Normale drankprijzen(verkoop): Frisdrank, bier, koffie, thee 1,5€ Zware bieren en wijn: 2,5€ (Peltr
2€)
□ Formule 2: Korting op de drank
De voorgeschreven prijzen van de drank in het kruispunt dienen gehanteerd te worden. In
bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen er andere prijzen gehanteerd worden maar slechts
na alvorens goedkeuring te krijgen van het bestuur van het kruispunt.
De geconsumeerde drank wordt nadien geteld en u betaald alle drank aan de normale prijzen
– 0.5 € korting per consumptie.
U betaald standaard een vergoeding voor de poetsvrouw en gebruik 40 €.
Indien u dranken willen serveren die niet in ons assortiment zitten mag u zelf drank
meenemen maar we vragen 10 €/fles stoppengeld.
Voor beide formules komt u altijd de kassa halen zodat u altijd wisselgeld te beschikking hebt indien
er mensen binnenkomen die misschien niet bij uw feest horen.
De kassa en de sleutel moeten afgehaald worden op Weidenstraat 45 (Neerpelt) en teruggebracht de
volgende dag voor 11 u, tenzij anders afgesproken. Wel altijd even bellen naar Tessa 0494 38 01 37
of Bert 0478 56 54 29.
Dit formulier dient ondertekend en doorgestuurd (foto nemen en via whatsapp is voldoende)
worden naar een van bovenstaande nummers, anders is de huur niet geldig.
Naam:

Adres:

Datum afhuren:

Tijdstip aanvang:

Gelezen en goedgekeurd

Gsm nr:

Handtekening:

