Reserveren via www.combibaangramsbergen.nl
Evenementen Sport en Spel, Familie, Vriendengroepen, Bedrijfsuitjes, Buurt (Verenigingen)

Voorwaarden Baanverhuur Combibaan
Om te voorkomen dat de accommodatie een concurrentie positie krijgt tegenover de bepaalde vormen van
Horeca, zijn er enkele voorwaarden opgesteld voor de accommodatie verhuur. Met betrekking hierop en
eventuele geluidsoverlast houden wij ook vaste verhuur tijden aan. De accommodatie kan gehuurd worden op
de aangegeven tijden in onze kalender, de weekenden en of feestdagen van 12:00 uur tot 22:30 uur.
(Overige dagen en tijden kunnen altijd in overleg) De accommodatie kan die dag niet verder verhuurd worden.
De verhuur qua omgang accommodatie met de spullen gaat in goed vertrouwen, dit ook betreffende opgave
van het aantal personen. Men mag de koelingen zelf de dag ervoor inruimen en nadien weer uitruimen. (uit en
opruimen kan soms de volgende dag dit in overleg verhuurder, of volgende huurder)

Kantine is geschikt voor ca. 20 a 25 personen – grote overkapping ca. 70 a 100 personen. Deze 2 ruimtes
(kantine - overkapping) zijn samen te voegen tot 1 grote ruimte. ca. (125 a 135 personen) Naast de
overkapping met grote keuken en koelingen is een extra overkapping 5x3 meter die evt. als BBQ ruimte
gebruikt kan worden. Gebruik maken van de Elektra heaters overkapping, 65 inch Smart TV, dit kunt u van te
voren aangeven bij de reservering. De 8 elektra kachels kosten €40 is 4 vakken - 4 kachels is 2 vakken €20.
Gebruik van koffiezetapparaat (40-80 kops) Kosten € 5 en de 65 inch Smart Tv (140cm breed x 80cm hoog) incl. HDMI
kabel €25.
De vereniging is eigenaar van de gehele accommodatie en zelf verantwoordelijk voor de instandhouding met
bijbehorende onderhoud ervan. Verhuur opbrengst komt dan ook ten goede voor het behoudt en onderhoud van deze
gemeenschappelijke accommodatie. (Bij een evt. schaats gelegenheid op natuurijs kan de verhuur niet doorgaan)

Gebruik van catering, activiteiten en spel huur bij de Combibaan Sponsoren.
Als voorwaarde voor verhuur stellen wij het zeer op prijs, dat indien aangeboden wordt, alles bij onze
sponsoren gehaald wordt. Denkt u hierbij aan: BBQ – Snack – Drinken – Catering/Buffet – Springkussens of
een andere activiteiten.

Horeca-catering-spel Sponsoren Combibaan:
De BBQ chef – Vos catering – De Binder – Olde Woage – Aktiefun – Plus Alfring – Patatkraam Duinkerken Erik Grill & chill - Mobiele Gezelligheid – G&M tent verhuur – Snackbar Rian.
Hiermee kunnen wij de accommodatie sponsoren tegemoet komen, als dank en steun voor de instandhouding van deze
gemeenschappelijke accommodatie.

Huurprijzen weekenden van 12:00 uur tot 22:30 uur (huur op een dag is dus voor 10,5 uur of de vrijdag 9,5uur)
Teruggerekend: tussen de ca € 3,00 a € 5 p/p - vanaf 8 jaar rekenen wij mee in de huur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 10 tot 20 personen vanaf 8 jaar
Van 21 tot 25 personen vanaf 8 jaar
Van 26 tot 30 personen vanaf 8 jaar
Van 31 tot 35 personen vanaf 8 jaar
Van 36 tot 40 personen vanaf 8 jaar
Van 41 tot 45 personen vanaf 8 jaar
Van 46 tot 50 personen vanaf 8 jaar
Van 51 tot 80 personen vanaf 8 jaar
Vanaf > 81 personen vanaf 8 jaar

€ 100
€ 125
€ 140
€ 155
€ 175
€ 200
€ 220
€ 235
€ 250

incl. Schoonmaak – lediging container – Energie – Gebruik koelingen – Vriezer – 3 Toiletten – gehele
accommodatie – muziek Pc installatie + microfoon – Internet.
excl. Drinken en versnaperingen dit mag en kunt u zelf of laten faciliteren. (Afname gelieve via
accommodatie sponsoren) Glazen – schaaltjes – Thermoskannen - Bestek zijn beperkt aanwezig. Bij
gebruik dienen deze zelf schoon gemaakt te worden.
Extra en aanwezig: groot koffie apparaat voor 5 - 7,5 en 10 liter koffie Verbruik: 5 Liter is voor ongeveer voor
20 a 30 personen. Huurprijs € 5.00 incl. filter. Excl. Snelfilter koffie (zelf meenemen)

Als extra kan de Combibaan u het volgende aanbieden voor de koudere periode.
Gebruik infra rood kachel onder de overkapping 4 vakken met elk 2 kachels.
65inch Smart Tv met 6 meter HDMI kabel € 25. Wens om te gebruiken kunt u aangeven bij de
sleuteloverdracht waardoor gelijk de uitleg kan plaats vinden.

Alarm, Camera en toegang tot de accommodatie
In het gebouw zit alarm en camera bewaking, en gaat met een elektronisch slot open. U krijgt uitleg en een
soort sleutel (druppel) overhandigt die geprogrammeerd is op uw verhuur datum en tijd tot 23:00. Bij verlies
van deze sleutel brengen wij €25 in rekening. Ook is men verantwoordelijk dat het alarm weer geactiveerd
wordt bij verlaten van de accommodatie, dit is allemaal een simpele handeling.

Zelf overmaken huur bedrag, of met Tikkie.
Ook werken wij naast zelf overmaken met Tikkie betalingen, 06 nummer die bij de opgave bekend is wordt
hiervoor gebruikt. Beide opties zijn mogelijk, Tikkie kan ook i.v.m. extra personen, gebruik attributen- kachel Koffieapparaat – 65inch. Smart Tv en evt. schoonmaakkosten mocht de accommodatie niet vrij van afval
achtergelaten zijn.
Zelf over maken op Rek. IBAN: NL77RABO 032.27.01.082 onder vermelding van:
Naam – Huurdatum – Aantal personen > 8 jaar - Extra bv (Koffieapparaat – TV – Kachels) en aantal personen.

De kleine lettertjes en de accommodatie weer netjes achter laten.
Het gebruik en betreden van de accommodatie geschied geheel op eigen risico en wij adviseren dan ook om bij
de beoefende activiteiten de veiligheid middelen te gebruiken die voorgeschreven worden. De vereniging is
niet aansprakelijk voor letsel ontstaan op het terrein of op de baan. De vereniging is niet aansprakelijk voor
schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.
Vernielingen en/ of schade aan of op de accommodatie worden verhaald op de huurder. Tevens is het niet
toegestaan om kantine Meubilair naar buiten te verplaatsen.
De accommodatie dient weer netjes achterlaten te worden zoals men deze aangetroffen heeft, bezem schoon,
geen afwas, en alle vuilnis bakken legen in de container. Kosten van afval die rondom en op de accommodatie
opgeruimd moeten worden na die tijd zijn voor rekening huurder € 50. In het gehele gebouw (kantine)
inclusief overkapping geldt een algeheel rookverbod. Eventuele boetes die naar aanleiding van controles van
de bevoegde instanties (NVWA controles) aan de Combibaan worden verhaald bij de huurder.

