
laatste aanpassing: 24 juni 2016
1. bepalingen

 inbegrepen in de verhuurprijs
de verhuurprijs is een prijs all-in voor:

° het gebruik van de verhuurde ruimte
° verlichting en verwarming van de ruimte en van de gebouwdelen
   noodzakelijk voor toegang en veiligheid
° gebruik van het dichtstbij zijnde sanitair
° de kuis van de gehuurde lokalen
° de BTW

 
zijn niet inbegrepen in de verhuurprijs, maar kan als meerprijs worden opgenomen:

° de catering
° het openen en sluiten van de campus
° stand-by KdG tijdens de activiteit

Alle lokalen worden achtergelaten in de oorspronkelijke staat zoals bij de start van de activiteit.
Zoniet wordt extra poets aangevraagd en doorgerekend op basis van de regieprijzen vermeld onder 3.d.

verhuurtijden
de verhuurde lokalen kunnen worden gebruikt vanaf 8u00
het einduur is per campus verschillend en af te stemmen
een reservatie die geen volledig dagdeel omvat wordt aangerekend als een volledig dagdeel

2. prijzen

Standaard tarief Voordeeltarief
Locatie Type lokaal Halve dag Avond Dag Halve dag Avond Dag
Alle lokaal tot 49 pl 105 130 170 60 75 100
Alle lokaal vanaf 50 pl 130 160 210 75 95 120
Groenplaats foyer 220 275 350 130 160 210
BRU23 foyer 170 210 270 100 125 160
BRU45 Onthaalruimte 170 210 270 100 125 160
BRU45 Panoramazaal (+2 en trap) 170 210 270 100 125 160
Groenplaats cafetaria / refter 220 275 350 130 160 210
BRU45 cafetaria (GLV) 270 340 430 160 200 260
Hoboken cafetaria 340 425 545 200 250 320
Alle aula tot 149 pl 290 360 465 170 210 270
Alle aula vanaf 150 tot 249 390 490 625 230 290 370
Alle aula vanaf 250 pl 440 550 705 260 325 420
Alle aula vanaf 400 pl 510 640 820 300 375 480
BRU45 sporthal + kleedruimtes 600 750 960 350 440 560
Alle vergaderzaal 24 pl 140 175 225 80 100 130
Alle vergaderzaal 12 pl 85 110 140 50 60 80
Groenplaats Studielandschap 270 340 430 160 200 260

volume-korting
2 - 5 dagen: 10% korting
6 - 10 dagen: 15% korting
>10 dagen: 20% korting
>50 dagen: 33% korting
>100 dagen: 50% korting

3. extra kosten
a. ICT-ondersteuning
steeds voor akkoord af te stemmen met diensthoofd ICT of coördinator ICT-helpdesk
 aanmaken van guest-accounts voor wifi

software op PC / laptop
stand-by door dienst ICT KdG

b. catering
KdG voorziet nooit catering
Catering dient geregeld te worden door de aanvrager zelf maar wel met cateraars die door de school worden opgegeven. 

b. het openen en sluiten van de campus
binnen de normale werkuren van 8.00 u. tot 18.00 u. kunnen de lokalen vrij toegankelijk worden gebruikt
zonder meerkost voor het openen of sluiten
huur na 18.00 u of op niet-lesdagen
° de huurder maakt de nodige afspraken met de facilitair campusbeheerder omtrent het openen en sluiten van de campus
° extra openen of sluiten van de campus wordt doorgerekend aan €30 / activiteit

c. permanentie tijdens de activiteit
toezicht dient te gebeuren door de gebruiker - verantwoordelijke in contract opgenomen
er is principieel geen permanentie door KdG

d. diensten door medewerker KdG in regie
tijdens de normale kantooruren € 35,- per uur
buiten de normale kantooruren € 60,- per uur

Externe verhuur KdG
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