Aanvraag reservatie Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Contactgegevens
Naam organisatie
Naam
contactpersoon
Adres

Telefoon/GSM
E-mailadres
BTW nummer

Facturatiegegevens
Idem
contactgegevens
Andere:
Naam organisatie

aan

O ja

O nee

Adres organisatie

Telefoonnummer
BTW nummer
E-mailadres

1

Aard vereniging
O
O
O
O

Provinciebestuur
Stad Eeklo
Vzw’s opgericht én gefinancierd door Provinciebestuur of Stad Eeklo
Oost-Vlaams openbaar bestuur, socioculturele vereniging, instelling of dienst
zonder winstoogmerk
O Niet-Oost-Vlaams openbaar bestuur, socioculturele vereniging, instelling of
dienst zonder winstoogmerk

Aanvraag tot
Gebruik van:

O
O
O
O
O

Cafetaria
Evenementenplein
Bakhuis
Open wagenhuis
Volledige hoeve

Datum:

…../……/………

Dagdeel:

O
O
O

08u00 – 14u00
14u00 – 18u00
18u00 – 24u00

Aard activiteit:

O
O
O
O

vergadering
persvoorstelling
workshop
andere: …...

Programma:

.....…….…………………………………………………..…………..
.....…….…………………………………………………..…………..
.....…….…………………………………………………..…………..

Verwacht aantal deelnemers:
…… volwassenen
…… kinderen
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Catering:
Drank wordt steeds afgenomen van Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Maaltijd:
O
niet van toepassing
O
voorziet huurder zelf
O
voorziet Plattelandscentrum Meetjesland vzw
(streekproducten van cvba mmm…eetjesland)
Plattelandscentrum Meetjesland vzw neemt contact op met u
hiervoor.
Extra logistieke ondersteuning nodig tegen vergoeding (bediening cafetaria, opbouw,
afbraak, poetshulp,…)
O
nee
O

ja, namelijk ………………………………………………..…………..

Prijs per begonnen uur wordt doorgerekend en genoteerd in gebruikerscontract.
Elektriciteit nodig?
Water nodig?

O nee
O nee

O ja
O ja

Dit aanvraagformulier moet terug bezorgd worden ten laatste 21 werkdagen voor de
activiteit
- via huysmanhoeve@plattelandscentrum.be
- via de post: Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo.
- via permanentieverantwoordelijke, persoonlijk af te geven
Wanneer het aanvraagformulier ontvangen is, wordt het dossier verder bekeken en
worden verdere concrete afspraken gemaakt in verband met de sleutel, opruim, eventuele
benodigdheden, enz… Dit alles wordt dan via het gebruikerscontract geconfirmeerd.
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier gaat u akkoord met het
gebruikersreglement dat terug te vinden is op www.plattelandscentrum.be, rubriek
Streekcentrum Huysmanhoeve – Openingsuren

Datum:

……………………………….

Plaats:

……………………………….

Naam huurder:

……………………………….

Handtekening:
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