
Onze infrastructuur kan ook gehuurd worden. Gezien wij zelf onze activiteiten organiseren op 

vrijdag, zal dit enkel op zaterdag kunnen plaatsvinden (mits enige uitzonderingen). Wij bieden 

3 formules aan:  

Klein verhuur (100 euro, ca. 100 man)  
In dit systeem huur je het kleine zaaltje (excl. toog) van het jeugdhuis. In het andere gedeelte 

organiseert het jeugdhuis een gewone avond waarop vaste klanten mogen komen. Het 

jeugdhuis zorgt voor tappers, maar jij mag je eigen muziek opzetten. De inkomst van de drank 

gaat naar het jeugdhuis en er wordt geconsumeerd aan de gewone jeugdhuistarieven. De 

huurders zorgen ervoor dat hun zaaltje in dezelfde staat wordt afgeleverd als ze het gekregen 

hebben. De huurprijs bedraagt 100 euro en de waarborg 200 euro.  

Wat krijg je hiervoor in de plaats:  

- De helft van de zaal ca. 150 man (deel zonder toog)  

- Het sanitair  

- Tappers voorzien door het jeugdhuis  

- Keuze om eigen muziek op te zetten  

- Drank wordt via het jeugdhuis geregeld  

Volledig verhuur (250 euro, ca. 250 man)  
Een volledig verhuur houdt in dat je de hele infrastructuur huurt. Je zorgt zelf voor je eigen 

tappers en stewards voor buiten. Je kuist het hele jeugdhuis met nat en zorgt ervoor dat het 

zowel binnen als buiten in dezelfde staat wordt afgeleverd als je het heeft gekregen. Er zal bij 

deze formule een verantwoordelijke aanwezig zijn. De huurprijs bedraagt 250 euro en de 

waarborg 300 euro.  

Wat krijg je hiervoor in de plaats:  

- De volledige zaal bestaande uit de twee delen.  

- Het sanitair  

- De tapinstallatie  

- De muziekinstallatie  

- Een kernlid dat toezicht houdt  

- Drank wordt via het jeugdhuis geregeld  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verhuur 
  



  

  

 

  

 prijs per aantal  prijs per  
omschrijving   

 bak   eenheden  eenheid   
Cola   € 18  24  € 0,75  
Cola Light   € 18  24  € 0,75  
Fanta Orange   € 18  24  € 0,75  

Ice Tea    € 20  24  € 0,83  

Water (Plat)    € 18  24  € 0,75  

Stella Bak    € 20  24  € 0,83  

Duvel    € 38  24  € 1,58  

Kriek  
Lindemans   

 
€ 26  24  € 1,08  

Chimay    € 42  24  € 1,75  

Omer    € 38  24  € 1,58  

Leffe    € 38  24  € 1,58  

Besos   € 42  24  € 1,75  

Volga Rouge   € 38  24  € 1,58  

Zwaar Bier   € 38  24  € 1,58  

Stella (50L)  
Stella (30L)  

  

  

  

  

 € 170,00  
€ 120,00  

Witte Wijn 

(75cl)      
 

€ 9,00  

Rode Wijn  
(75cl)      

 
€ 9,00  

Rosé Wijn 

(75cl)      
 

€ 9,00  

Bier van de 

maand (fles)   
 

€ 38  24  € 1,58  

Bier van de 

maand (vat)      
 

€ 150,00  

Chips Zout    € 15  20  € 0,75  

  

Drank 
  



Chips Peper & 

Zout   
 

€ 15  20  € 0,75  

Chips Grills    € 15  20  € 0,75  

Chips Paprika  € 15  20  € 0,75  
Chips Pickles  € 15  20  € 0,75  

  

  

  


