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Algehele Huurvoorwaarden clubgebouw Bornse Harmonie 2017. 
 

• Het clubgebouw wordt alleen verhuurd onder de voorwaarde dat de drank bij de club 
wordt afgenomen. Alleen de ruimte huren is niet mogelijk. 

• De kosten voor verkoop zijn als volgt: 
o Koffie/thee    : € 1,50    
o Frisdrank    : € 1,50    
o Flesje bier    : € 2,- 
o Glas wijn    : € 2,- 
o Overige drank tot 17%  : € 2,- 

• De kosten voor verhuur zijn als volgt: 
o Huur grote zaal incl. muziekcafé : € 60,- per dagdeel 
o Huur muziekcafé   : € 40,- per dagdeel 

• Het gehuurde wordt per hele dag of per dagdeel beschikbaar gesteld aan huurder, 
waarbij een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten tijdvak van 4 uur, dat 
overwegend samenvalt met de ochtend, middag of avond. 2 dagdelen € 100,-, 3 
dagdelen € 120,- 

• Drank-arrangement : € 12,50 voor niet-leden, € 6,50 t/m 12 jaar. Elk uur extra is € 
2,50 p.p. Gedurende 4 uur kunt u onbeperkt gebruik maken van onze dranken. Dat 
houdt in standaard bier, fris en wijn. Maar ook koffie, thee en is incl. zaalhuur. Alleen 
mogelijk bij > 25 personen. 

• Bij structurele verhuur gaat er 25 % van de huurprijs af. 

• Tegen betaling kan van het volgende ook gebruik gemaakt worden: 
o Tv     : €  5,- 
o Beamer    : € 10,- 
o Scherm    : € 5,- 
o Flipover    : € 5,- plus verbruiksmateriaal 
o Verder is in overleg veel mogelijk : prijs op aanvraag 

• Wifi is aanwezig en kan gratis gebruik van worden gemaakt. 

• Indien huurder gebruik wenst te maken van andere dan tevoren afgesproken 
technische faciliteiten, dan worden de kosten hiervoor aan huurder op nacalculatie in 
rekening gebracht. 

• Er wordt geen sterke drank geschonken (boven 17 %). Daar is geen vergunning voor. 

• Aan jongeren onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Legitimatie < 25 
jaar is verplicht. 

• Na 24.00 uur wordt er geen alcoholische drank meer geschonken. 

• Einde van de avond is rond 1.00 uur. 

• Er zijn medewerkers van de barcommissie aanwezig voor het goede verloop van de 
middag/avond. (klaarzetten/opruimen/barwerkzaamheden). 

• Het gebouw kan gehuurd worden voor maximaal 150 personen. 

http://www.bornseharmonie.nl/
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• Eventuele hapjes/buffetten en versnaperingen mogen door de huurder zelf verzorgd 
worden. Het kan in overleg ook geregeld worden door de mensen van de Harmonie. 

• In het clubgebouw geldt een algeheel rookverbod. De nooddeur van de grote zaal 
dient alleen te worden gebruikt voor noodgevallen en voor het laden & lossen, dit ten 
behoeve van de algehele veiligheid. 

• Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, enzovoort 
wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door de Bornse Harmonie op 
kosten van de huurder worden hersteld. 

• De huurder is aansprakelijk voor alle door hem of door de door hem tot het gehuurde 
toegelaten personen aan het gehuurde en/of inventaris en/of personen toegebrachte 
schade. 

• Indien de Bornse Harmonie buiten diens schuld niet in staat is het gehuurde ter 
beschikking van huurder te stellen, dan is zij niet aansprakelijk voor de schade die 
huurder dientengevolge lijdt. 

• Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het geluidsniveau in het gehuurde te reguleren. 

• Het is de huurder en de voor zijn activiteit in het gebouw aanwezige personen 
verboden andere ruimten, te betreden dan de gehuurde ruimten, met uitzondering 
van toiletten, garderobe en andere publieksruimtes. 

• Voor verdere vragen/wensen en inhoudelijke afspraken: 
barcommissie@bornseharmonie.nl 
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