
PRIJSLIJST 2023 (V.01-01-2023) 

NAAM :
DATUM :
OMSCHRIJVING :

Terbeschikking stellen van de orangerie voor de minimumprijs van 1161,60 euro incl 21 % BTW
Deze prijs is als volgt samengesteld :
1) Basispakket ten bedrage van 653,40 euro
2) Supplementen naar keuze voor een minimumbedrag van 508,20 euro

Basispakket ten bedrage van 653,40 euro
Gebruik van de serre bestaande uit de druivenserre, de middenserre en de barserre
Gebruik van de dienstruimte met afzonderlijke dienstingang, inclusief de frigo's
Genot van de tuin
Verplicht gebruik van de parking aan de achterliggende hoeve 'Hof ten Dries'
Gebruik van de sanitaire voorzieningen inclusief toilet- en handdoekpapier.
De orangerie heeft een capaciteit voor max 60 personen - mits uitdrukkelijke toestemming op basis van uw
concept kunnen wij hier mogelijks een overschrijding op toestaan tegen een meerprijs van 457,38 euro -
het basispakket wordt dan 1110,78 euro

Supplementen naar keuze voor een minimum bedrag van 508,20 euro
Gebruik van de beschikbare coctailtafels (5) en de beschikbare plooitafels (21) en stoelen (74) € 159,72
(voor maximum 50 personen)
Gebruik van énkel de beschikbare coctailtafels € 39,93
Huur en onderhoud van tafellinnen voor coctailtafels € 8,47 Per stuk
Gaskanon € 66,55 Per stuk + gas volgens verbruik
Warmeluchtblazer op diesel € 159,72 Per stuk + diesel volgens verbruik
Muziekinstallatie * € 84,70
Zwembad € 326,70
Industriële keuken (enkel voor professionele traiteurs) € 242,00
Koffiethermos + koffiemachine grote volumes + filters € 30,25
Gebruik van de open haard en/of vaste barbecue inclusief hout € 121,00
Gebruik van de Oklahoma barbecue (zonder hout en zeer droog hout te voorzien) € 121,00

Onkosten die afzonderlijk worden aangerekend
Gebruik eigen foodtruck, kookinstallatie (of gelijkaardig) met aansluiting op ons elektriciteitsnet  (af te raden **) € 133,10
Vuilniszakken € 8,47 Per stuk
Schoonmaak serre (indien niet zelf of onvoldoende) € 159,72
Schoonmaak gebruikte toestellen (indien niet zelf of onvoldoende) € 84,70
Andere Prijs te bekijken

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW EN WORDEN TELKENS PER 01/01 HERZIEN

* Enkel gebruik van onze muziekinstallatie is toegelaten - elke overlast moet vermeden worden
** De elektrische installatie in de koude keuken kan geen veelvoud van verwarmingstoestellen aan (de zekeringen springen)


