De locatie huren voor uw feest
Prijslijst:
Item
Huur complete zaal (tot 200 pers.)
Huur keuken + oven en gaspit
Huur tuin (alleen in combinatie met de zaal)
Ovalen tafel (tot 10 pers)
Linnen voor op tafel (per kleed)
Hangtafel
Stoel
Barkruk
Kleed voor om hangtafel (wit of antraciet)
Rechthoekige klaptafel
Chafing dish (warmhoudbak)
Vork/mes of lepel
Verschillende maten borden
Koffiekopjes/thee glazen
Pond koffie (80 kopjes)
Fust bier (20L)
Prijs per fust bier (50L)
Prijs fles frisdrank (1,5L of 1L)
Prijs fles wijn (0,75L)
Prijs alcoholvrij bier, Radler (0,30L)
Prijs trappistenbier (0,30L)
Bittergarnituur
Emmer nootjes
Medewerkers (per uur)
Eventuele extra items:

Aantal

Prijs
€ 250,€ 75,€ 125,€ 5,€ 2,€ 4,€ 2,€ 2,€ 5,€ 4,€ 10,€0,10
€0,10
€0,10
€ 12,50
€ 78,50
€ 157,50
€ 2,€ 6,€ 1,€ 2,€ 0,80
€ 20,€ 25,-

Totaal

Borg

1

€ 350,Totaal

€ 350,€

Algemene voorwaarden:












De Couwenbergh zet de materialen klaar voor aanvang van het feest. De materialen dient u
zelf nog aan te kleden, op de juiste plek te zetten en eventueel te voorzien van tafelkleden.
De Couwenbergh zorgt voor een schone en nette zaal voor aanvang voor uw feest. De zaal
dient na afloop van het feest weer volledig schoongemaakt en opgeruimd te worden
achtergelaten. Indien dit niet het geval is houdt de Couwenbergh zich gerechtigd om een
deel dan wel de gehele borg tot zich te houden.
Vanuit de Couwenbergh zal er altijd iemand aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden
tijdens het feest.
De zaal kan maximaal tot 02:00 gebruikt worden. Elk kwartier dat de zaal langer in gebruik is
wordt beboet met € 50,-.
Bij breuk van servies wordt dit verrekend tegen €2,- per item. Dit bedrag zal van de borg
worden ingehouden.
U dient alle dranken die er geschonken worden, af te nemen bij de Couwenbergh.
Het eten mag u eventueel wel zelf verzorgen.
U dient de zowel de borg, de zaalhuur en eventuele fusten bier minimaal een week voor
aanvang van de feestelijkheid te betalen bij de Couwenbergh. Gebeurt dit niet, dan
beschouwen wij de reservering als niet gemaakt en wordt deze automatisch geannuleerd.
Frisdrank en dranken worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Wij houden dit
bedrag in op de borg en eventueel teveel betaald aan borg wordt aan u geretourneerd.
U dient zich ten alle tijden te gedragen als een goed huisvader van de gehuurde spullen en de
gehuurde zaal. Eventuele schade aan materialen of het gebouw, ook veroorzaakt door uw
gasten, zal op u worden verhaald.

