
Onderlinge gebruiksovereenkomst kantine KSK Grembergen. 

Onderlinge overeenkomst gebruik kantine,  

is overeengekomen tussen KSK Grembergen en de gebruiker …........................  

Gebruik kantine op datum van: ….......................... 

 vanaf: …...... uur tot …...... uur.  

Dit ter gelegenheid van een familiefeest / Communie / jubilee / ploegfeesten / bedrijfsfeest. 

 

ALGEMENE BEPALINGEN: 

• De kantine mag niet gebruikt worden zonder dat een ‘verantwoordelijke-kantine’ 

van KSK Grembergen aanwezig is achter de toog. 

• Er mogen maximaal 120 mensen in de kantine aanwezig zijn kinderen inbegrepen. 

• Fuiven zijn niet toegelaten. 

• Eigen zelf meegebrachte dranken mogen niet verbruikt worden op de site en/of de 

kantine. Dus ook geen Cava’s of wijnen. Ook niet via traiteur. 

• De kantine en de site moeten steeds ordentelijk achtergelaten worden. Geen 

rondslingerend vuil. Op het terrein en in de kantine zijn vuilbakken aanwezig. 

• Bakken en braden binnen de A-kantine en de B-kantine is verboden. 

• KSK Grembergen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de gehele 

site. 

• In de kantine zijn 2 brandblussers aanwezig. 

• Eventueel veroorzaakte schade zal steeds door de gebruiker moeten vergoed 

worden volgens factuur ons, KSK Grembergen, aangeleverd door een erkend 

hersteller. 

• Alle meubilair wordt met respect behandeld. Tafels en stoelen zijn niet om op te 

dansen. 

• Versieringen: Eventuele versieringen die de gebruiker wil aanbrengen moeten 

steeds besproken worden met KSK Grembergen. Er mag niets bevestigd worden aan 

de muren. Versieringen moeten steeds op zichzelf kunnen staan zonder beschadigen 

aan te brengen aan het interieur van de kantine. De aanwezige kurkwand mag echter 

wel gebruikt worden, gebruikmakend van geschikte bevestigingen. 

• Sanitair: KSK-Grembergen zorgt voor afwasproduct, keukenhanddoeken, 

toiletpapier, handzeep en handpapier. 

 

 

 

 



 

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN: 

- Gebruik kantine:  

Gebruikersprijs kantine: 150,00€ 

Inbegrepen in de prijs: 

° Verwarming en elektriciteit. 

° Het gebruik van borden en bestekken. 

° Sanitaire voorzieningen. 

- Tappers:  

Steeds zal het bestuur van KSK Grembergen zorgen voor mensen achter de tapkast en/of de 

buitentoog. Er zal 50,00€ per tapper aangerekend worden. Deze zullen aanwezig zijn bij de 

aanvang van de festiviteiten en zullen als laatste de kantine en/of buitentoog verlaten. 

Aantal mensen in de kantine Verplicht aantal tappers 

50 2 

50-120 3 

 

Aantal mensen aan de buitentoog Verplicht aantal tappers 
50 2 

50-150 3 

150-250 4 

250-… Te bespreken 

 

- Drank:  

De verbruikte drank wordt gerekend aan de tarieven gangbaar in de kantine. Uitzondering: 

Een fles Cava en een fles wijn worden aan 13,00€ aangeboden per fles ipv.18,00€ per fles. 

- Kuis:  

De kantine zal steeds netjes gekuist aangeboden worden en moet in dezelfde nette 

toestand achtergelaten worden door de gebruiker.  

Indien niet proper achtergelaten betaald de gebruiker een bijkomende kost van 100,00€.  

Indien KSK Grembergen moet instaan voor het kuisen van de kantine betaald de gebruiker 

hiervoor 100,00€.  Het opruimen van achtergebleven vuil is niet in de prijs inbegrepen. 

 

 



 

 

- Borden en bestek:  

De gebruiker kan de aanwezige borden en de aanwezige bestekken gebruiken van KSK 

Grembergen. Het aantal gevraagde borden en bestekken zullen door KSK Grembergen klaargezet 

worden in de B-kantine. Borden en bestekken dienen na gebruik door de gebruiker te worden 

afgewassen en ordelijk geplaatst in de B-kantine. De bestekken in de daartoe voorziene 

plastiek dozen en ook in de B-kantine 

- Verwarming en elektriciteit:  

Inbegrepen in de gebruikersprijs. 

 

Overzicht mogelijke afrekening. Drank en eventuele schade kunnen pas vermeld worden na 

volledige afrekening. 

Gebruikprijs: 150,00 € 
Aantal Tappers Kantine 50,00€ / 100,00€ / 150,00€ 

Aantal tappers Buitentoog 50,00€ / 100,00€ / 150,00€ / …...... € 
Kuis: 100,00€ 

Waarborg Kuis: 100,00€ 

Eventuele schade:  
Drank:  

TOTAAL:  

 

In wederzijds vertrouwen en strevend naar een goeie samenwerking,  

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan 1 voor KSK Grembergen en 1 voor de gebruiker. 

Grembergen,  .. / .. / …. 

 

 

Voor KSK Grembergen:    De Gebruiker: 

 

 

 


