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OUDE MARKT 7-8
B3000 LEUVEN
WWW.THESOCIALCLUB.BE
INFO@THESOCIALCLUB.BE
FACEBOOK.COM/THESOCIALCLUBLEUVEN

FORMULE WORK
VERHUUR 'THE SOCIAL CLUB' FORMULE WORK
De huurder werkt zelf.
Bij de boeking van The social club wordt de huur (€230) betaald en indien nodig de huur van de licht- en
geluidsinstallatie (€50) . Dit bedrag is meteen de volledige huurprijs. Het nemen van een optie is niet mogelijk.

INBEGREPEN IN DE HUUR

NIET INBEGREPEN IN DE HUUR

• De huur van de zaal, vanaf een begin uur dat je zelf
bepaalt.

• De drank is niet inbegrepen en wordt uitsluitend bij ons
afgenomen.

• De kosten van SABAM en de billijke vergoeding zijn
inbegrepen (indien er geen toegangsgelden worden
gevraagd).

• Er is geen personeel inbegrepen. De huurder voorziet
zelf personeel.
• De opkuis is niet inbegrepen. Zie hieronder bij Kuisen.

HUISREGLEMENT

KUISEN

De huurder verklaart hierbij het volledige huisregelement
te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.

Bij de work-formule vragen wij een supplement van €50
voor de opkuis.
Dit wordt de avond zelf bij de afrekening van de dranken
geteld.
Je kan er ook voor kiezen om de opkuis zelf te doen.
Het is aan te raden om hier minstens 3 personen voor te
voorzien. Indien de zaal proper en in de zelfde staat als bij
de aanvang van het feestje wordt achtergelaten, rekenen
wij deze kost voor het kuisen niet aan.

TIPS & TRICKS

FAQ

• De voorbereiding is heel belangrijk om van je feestje
een geslaagde avond te maken. Op onze website
www.thesocialclub.be kan je bij ‘Events’ enkele handige ‘Tips & Tricks’ raadplegen.

• Er zijn geen platenspelers en er is ook geen koptelefoon.

• Er is geen plaats om spullen na het feestje te stockeren. Als je veel spullen meeneemt om in de zaal te
zetten, zorg dan voor vervoer na het feestje om alles
terug mee te nemen de avond zelf.

• Hapjes of chips mag je altijd zelf mee nemen.

• Het is ten strengste verboden eigen drank te nuttigen.
• Als je drank wilt serveren die wij niet hebben in ons
assortiment, kan je mailen naar info@barvista.be voor
meer info.
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HUISREGLEMENT FORMULE WORK
HUISREGLEMENT
• De mininumafname is 600 consumpties in totaal. De
drankjes die jouw gasten bestellen worden hier ook bij
geteld.
• Bij annulatie wordt de huur van de zaal enkel terugbetaald als de zaal nog kan worden doorverhuurd.
• Fuiven waarop de hele avond lang slechts één muzieksoort wordt gespeeld (techno, r&b, ...) dienen dit
op voorhand te melden en te bespreken met Michael,
Joris of Manu.
• Bij een cantus is de verhuur van de geluidsinstallatie
niet mogelijk.
• Je hoeft geen waarborg betalen, maar schade dient
vergoed te worden door de huurder.
• De zaal wordt in de zelfde staat achtergelaten als bij
de aanvang van het feestje. Alle versieringen, affiches,
etc. dienen weggehaald te worden.
• Roken in het gebouw is niet toegelaten. De huurder is
verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
• De huurder kijkt erop toe dat zijn bezoekers geen
eigen drank meebrengen.

• De zaal mag door de verhuurder worden gesloten in
volgende gevallen:
• Er is niet langer voldoende volk aanwezig.
• Er is een vermoeden van de aanwezigheid of het
gebruik van verboden middelen.
• Bij foutief gedrag van de huurder of zijn bezoekers.
• Bij het niet naleven van het rookverbod.
• Indien er meegebrachte drank wordt genuttigd.
• De feestjes stoppen standaard om 5u. In overeenstemming met de barman kan er nog een extra uur
bijkomen.
• Bij publieke fuiven is altijd een steward of portier
nodig aan de ingang van de zeelstraat.
• Je mag zelf een steward zetten, zolang deze nuchter
blijft en van aanpakken weet. Wij kunnen zorgen
voor het fluovestje dat deze steward verplicht moet
dragen. Als je wil kunnen wij voor jou een portier
(€250) voorzien.

VOOR AKKOORD
De huurder (naam + handtekening)

__________________________________
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PRIJSLIJST DRANK FORMULE WORK
FRISDRANK — GROTE FLESSEN

WIJN & BUBBELS

• Cola / Light (1l)

€5,50

• Fles Witte Wijn

€12

• Chaudf. Plat / Bruis (1l)

€5,50

• Fles Rode Wijn

€12

• Lipton Ice Tea (1l)

€6,50

• Fles Martini Brut

€16

• Appelsiensap (1l)

€6,50

STERKE DRANK
FRISDRANK — KLEINE FLESJES

• Eristoff Vodka (1l)

€40

• Cola / Light / Zero

€1,60

• Tequila (1l)

€40

• Fanta / Sprite

€1,60

• Gin Bombay Dry (1l)

€40

• Chaudf. Plat / Bruis

€1,60

• William Lawson’s Whisky (1l)

€40

• Tonic / Gini

€1,80

• Rum Bacardi Carta Blanca (1l)

€40

• Canada Dry

€1,80

• Rum Bacardi Reserva (1l)

€50

• Appelsiensap

€1,80

• Red Bull blikje

€2

VARIA

BIEREN — IN FLESJES

• Opkuis

€50

• Stella

€1,60

• Pioneer CDJ 2000 (per set van 2)

€95

• Kriek Extra

€2

• Pioneer XDJ 700 (USB-set, per 2)

€65

• Duvel

€2,50

• Plastic bekers (per 50 stuks)

€2,50

• Hoegaarden

€1,80

• Shotbekertjes (per 40 stuks)

€2

• Desperados

€2,50

• Vuilniszak (per gevulde zak)

€3,70

BIEREN — IN VATEN
• Groot vat Stella (50l)

€220

Als je zelf graag een cocktail of een andere drank aan dit
gamma wil toevoegen kan dat besproken worden...
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CONTRACT FORMULE WORK
GEGEVENS

THE SOCIAL CLUB

NAAM  ______________________________________

THE SOCIAL CLUB

VOORNAAM  _________________________________

OUDE MARKT 7/8
3000 LEUVEN

GSM NUMMER  ________________________________
INFO@THESOCIALCLUB.BE
E-MAIL  ______________________________________

FACEBOOK@THESOCIALCLUB.BE

ADRES ______________________________________

016 43 51 80

______________________________________

RESERVATIE
GEBOEKT OP  ______________________(dag) _____/_____/_________ VANAF _____u_____

€ 230

LICHT- OF GELUIDSINSTALLATIE GEBOEKT:   JA / NEE

€ 50

2x PIONEER CDJ 2000 GEBOEKT?:   JA / NEE

€ 95
TOTAAL    ____________

De huurder verklaart dit bedrag te hebben betaald bij de boeking van de zaal.
De verhuurder verklaart dit bedrag te hebben ontvangen bij de boeking van de zaal.
De huurder verklaart dat hij/zij de voorwaarden op de keerzijde van dit blad heeft gelezen en heeft goedgekeurd.
In tweevoud opgemaakt op _____/_____/_________.

VOOR AKKOORD
De huurder (naam + handtekening)

__________________________________

VOOR AKKOORD
De verhuurder (naam + handtekening)

__________________________________

