Hof Rosa Canina
Landelijk vergaderen
Boeregemstraat 26
9810 Nazareth
1. Activiteiten
De locatie is geschikt voor vormingsactiviteiten, vergaderingen, seminaries en
lezingen, workshops evenals praktijkruimte.
Zowel de lokalen als de tuin met boomgaard zijn hiervoor ter beschikking.
2. Faciliteiten
Volgende zaken zijn aanwezig:
-

mobiel white board met stiften
TV scherm
DVD
Stoelen
Tafels
Tuinbanken en picknicktafels
Keuken
Toilet toegankelijk voor rolstoelgebruiker
Douche-ruimte
Hout voor het houtvuur
Parking onmiddellijk aan de locatie

3. Roken
In het gebouw mag niet gerookt worden.
4. Catering
Wij voorzien fairtrade koffie, thee, bio kruideninfusies, en water voor het aantal
opgegeven deelnemers.
Er kan voor ontbijt en/of lunch/diner – al dan niet in picknickvorm – gezorgd
worden op aanvraag en zullen afzonderlijk verrekend worden.
Frisdranken en/of bio fruitsappen kunnen ook op aanvraag tegen vergoeding.
5. Verantwoordelijkheid
De gebruikers
• houden rekening met de bewoners (mens en dier) en/of eventuele andere
gebruikers en berokkenen geen overlast.
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• zijn verantwoordelijk voor de netheid en het goed gebruik van de ter
beschikking gestelde accommodatie. Indien na de activiteit schade wordt
vastgesteld, wordt de gebruiker verantwoordelijk gesteld en zal het herstel van
de beschadiging of de buitengewone schoonmaak aangerekend worden;
• verlaten de locatie aan het eind van elke activiteit zoals men die bij aanvang ter
beschikking heeft gekregen;
• dragen de ter beschikking gestelde lokatie niet over aan derden.
• Hof Rosa Canina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
ongevallen of ongevallen veroorzaakt door het overschrijden van het maximum
aantal gebruikers.
6. Verzekering
De gebruikers zijn verzekerd voor schade aan personen, goederen of materialen
van Hof Rosa Canina. Hof Rosa Canina draagt geen verantwoordelijkheid voor
het materiaal van de gebruikers
7. Factuur
De factuur voor het gebruik van de locatie, catering en dienstverlening wordt na
de activiteit opgemaakt en door u betaald op rekening: IBAN: BE 89 0016 8726
5385
Een voorschotfactuur wordt opgemaakt voor 30%. Na betaling hiervan is de
reservering definitief.
8. Prijzen
Tarieven
exclusief BTW
12 personen
Individuele
gesprekken

Volledige dag
(8u30 – 17u)
140 eur
50 eur

Dagdeel
(voormiddag of namiddag of avond)
85 eur
30 eur

Geldig tot 31 december 2018

Andere formules zijn mogelijk. Contacteer ons voor een oplossing op maat. We
werken dan de best passende formule samen met u uit.
9. Annulatie-voorwaarden
Reservatie van de locatie kan kosteloos worden geannuleerd tot 4 weken voor de
afgesproken gebruiksdatum en wordt het voorschot terugbetaald. Bij annulatie
tot 2 weken voor de gebruiksdatum wordt het voorschot als definitief verworven
beschouwd. Daarna wordt 50% van de verschuldigde prijs gefactureerd. In geval
van overmacht kan hiervan worden afgeweken.
10. Kennisname reglement
Wie de locatie gebruikt, heeft kennis genomen van dit reglement.
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