Versie oktober 2017

Verhuur accommodatie GymKa
Richtlijnen en prijzen
Algemeen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Turnzaal kan alleen in zijn geheel gehuurd worden
Wedstrijdploegen blijven trainen, ook al is de turnzaal verhuurd. Afspraken dienen
onderling gemaakt te worden.
Indien de turnzaal gebruikt wordt om te ontspannen (tijdens een stage), dient
hiervoor geen huur betaald te worden.
Er mag geen materiaal gebruikt worden uit de kasten in het opberglokaal (achter de
carré)
Wifi: gratis, wachtwoord op aanvraag verkrijgbaar
Parking: verboden op de oprit rechts van het gebouw te parkeren. Er is plaats aan de
overkant.
Frituren is niet toegestaan
De accommodatie steeds netjes achterlaten:
o turnzaal: alle materiaal terug op zijn plaats
o danszaal: vloer volledig vrijgemaakt en uitgekeerd
o slaapkamers en badkamers: uitkeren, vuilbakjes leegmaken en
achtergebleven spullen meenemen
o keuken: netjes achterlaten
o alle afval in de correcte container

Klein Materiaal
●
●
●
●
●
●

EHBO: ehbo-kit is beschikbaar in de keuken en in het opberglokaal.
EHBO: ijs is beschikbaar in een diepvriezer in het opberglokaal
Magnesium: Maximum 1 blok magnesium kan gevraagd worden.
Tape: tape die aanwezig is in de turnzaal mag niet gebruikt worden door gebruikers
van de turnzaal.
Er mogen geen kabels van de geluidsinstallatie of de computer verstoken worden
Starterpakket voor keuken beschikbaar: afwasmiddel, vaatwasblokjes, handdoeken,
...

Verzekering
●
●

GymKa is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen
Materiaal dat technisch niet in orde is, mag niet gebruikt worden.

Kledijvoorschriften
GymKa vzw
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●
●

Zie turnzaalreglement
Gelden voor zowel het turnen als voor ontspanning

Verjaardagsfeestjes
●
●
●
●
●

●

Vaste verhuurprijs: 30/35 euro per uur
Kledijvoorschriften dienen in acht genomen te worden.
Er moet op elk moment een deskundige begeleider (gymnastiektrainer of LO
leerkracht) bij zijn.
De turnzaal wordt niet verhuurd voor verjaardagsfeestjes waarbij de turnzaal enkel
gebruikt wordt als speeltuin.
GymKa “verhuurt” geen trainers voor feestjes. Indien gewenst, kunnen wij de vraag
wel aan onze trainers stellen. Indien een trainer van GymKa het verjaardagsfeestje
wil begeleiden, dan is onze adviesprijs voor die trainer 10 euro per uur.
Keukenmateriaal dat gebruikt werd (bestek, borden, tafels, potten, …) dienen
afgewassen terug te worden geplaatst.

Danszaal
●
●
●
●

beschikt over een projector
beschikbare tafels: 10
beschikbare stoelen: 60
Twee formules:
o Enkel danszaal:
▪ verwarming
▪ muziekinstallatie (geen microfoon)
▪ projector
▪ tafels en stoelen
o Danszaal + keuken
▪ alles van “enkel danszaal”
▪ glazen, tassen, kommetjes
▪ koffiepercolator (geen koffie, theezakjes, suiker, melk, ...)
▪ potten, pannen
▪ oven en gasvuren

Tarieven:
Ruimte

Prijs in Zomer
mei - sept

Prijs in Winter
okt - april

Turnzaal

25 euro/uur

30 euro/uur

Verjaardagsfeestje

30 euro/uur

35 euro/uur

Keuken + danszaal (of cafetaria) +
turnzaal

Danszaal

15 euro/uur

20 euro/uur

Opgelet: kan door gymnasten
worden gebruikt als doorgang van
turnzaal naar wc’s en kleedkamers.

GymKa vzw

Opmerkingen
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Danszaal +
keukenmateriaal

20 euro/uur

25 euro/uur

Opgelet: kan door gymnasten
worden gebruikt als doorgang van
turnzaal naar wc’s en kleedkamers.

Kamer 1

30 euro/nacht

35 euro/nacht

6 bedden

Kamer 2

30 euro/nacht

35 euro/nacht

6 bedden

Kamer 3

70 euro/nacht

75 euro/nacht

14 bedden

Kamer 4

90 euro/nacht

95 euro/nacht

18 bedden

Kamer 5

60 euro/nacht

65 euro/nacht

12 bedden

Kamer 6 (beneden)

30 euro/nacht

35 euro/nacht

6 bedden
(niet altijd beschikbaar)

Sanitair + keuken +
afval + energie

60 euro/nacht

70 euro/nacht

Beschikbaarheid
●
●

Zaterdag en zondag behoort tot schoolperiode indien de week ervoor les werd
gegeven op school.
Beschikbaar: er bestaat de mogelijkheid om voor deze periode een aanvraag te
doen. Tijdens turnkampen van GymKa (zie www.turnkampen.be) is de
accommodatie niet beschikbaar.

Turnzaal

Danszaal

Tijdens
schooluren

Na
schooluren

Zaterdag
(schoolperiode)

Zondag
(schoolperiode)

Schoolvakantie

Beschikbaar

Niet tijdens
turnlessen
van GymKa

Niet tijdens
turnlessen van
GymKa

Niet tijdens
turnles
Gympuls

Beschikbaar
(wedstrijdploegen
trainen door)

Niet tijdens
danslessen
van GymKa

Niet tijdens
peuter-, kleuteren danslessen
van GymKa

Niet tijdens

Beschikbaar

Beschikbaar

turnles
Gympuls

Slaapkamer
s

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Keuken

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar

Beschikbaar
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