AFSPRAKEN MBT GEBRUIK EN VERHUUR VAN
DE ONTMOETINGSRUIMTE/CAFETARIA
DOOR PISTEGEBRUIKERS
Gebruik van de ontmoetingsruimte is toegelaten voor de personen die gebruik maken van de piste,
behalve als deze verhuurd is voor privé aangelegenheden.
Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten (hou ze proper aub).
De automatische voordeur moet steeds gesloten worden bij het verlaten van de faciliteiten. De
schakelaar bevindt zich tussen het bureau en de voordeur.
Er kan drank genuttigd worden (zelfbediening – honesty bar). Prijzen hiervoor hangen uit aan de frigo’s
en dienen ook onmiddellijk betaald te worden. Omslagen voor betaling bevinden zich aan de toog (het
zijn dezelfde omslagen als die voor verhuur van de piste). Gelieve gepast geld in de omslag te stoppen
en vervolgens de omslag te deponeren in de brievenbus van het bureau.
Laat alles netjes achter, veeg eens indien nodig.
Handen wassen gebeurt in de toiletten, niet achter de toog. De afwas moet steeds gedaan worden. In
de kast bevinden zich voldoende hand- en vaatdoeken.

VERHUUR VAN ONTMOETINGSRUIMTE
Alvorens de ontmoetingsruimte “privé” te huren, dient er een afspraak gemaakt te worden met een
medewerker van de manege. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar info@manegedennenhof.be.
Er kan dan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding en toelichting van hoe alles in zijn werk
gaat. De ontmoetingsruimte mag enkel gebruikt worden voor kleinschalige feestjes met een zuiver
privé-karakter, niet voor openbare fuiven of festiviteiten.
Na het betalen van een voorschot ligt je datum vast. Het resterende bedrag wordt betaald in de week
voor je verhuurdatum.
`
Je kan de ruimte gedurende de dag komen versieren, in samenspraak met de medewerkers van de
manege. De toiletten blijven altijd toegankelijk voor onze ruiters, tijdens het verhuur kunnen ze via de
voordeur de toiletten betreden.
Drankaankoop doe je via je eigen brouwer of via de manege (in overleg).
Drank via een eigen brouwer mag pas de dag zelf geleverd worden en moet ’s morgens van de dag
nadien terug weggehaald worden. Medewerkers van de manege zorgen ervoor dat de frigo’s leeg zijn
voor de start van de verhuur. Indien gewenst kan je ook zelf een frigo voorzien.
Afspraken ivm verbruik van drank van de manege worden in onderling overleg met een medewerker
vastgelegd.
De glazen, tassen en bordjes kunnen gebruikt worden. Wil je extra glazen, breng die dan zelf mee of
bestel ze via je brouwer.

Als je tafels en stoelen uit de ruimte wil verwijderen, kunnen die enkel op het opstapperron geplaatst
worden, niet buiten en niet in de stalgang! De doorgang voor de ruiters en de nooduitgangen moeten
ten allen tijde vrij blijven.
Als je buiten wil zitten, kan dat enkel op het pad tussen de schuiframen en de weides. Gelieve in de
zomer rekening te houden met de vliegen (ramen of gordijnen dicht) en in de winter met de chauffage
(ramen dicht).
Respecteer de rust in de buurt, stoor de bewoners van de omliggende huizen niet en hou het
nachtlawaai binnen de wettelijke normen. Zet zeker buiten geen muziek aan.
Hou aub ook rekening met de nachtrust van de paarden: geen muziek in de stallen.
De huurder is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw, zowel door hemzelf als
door de deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit. Gelieve deze schade spontaan te melden
bv. gebroken glazen, bezemsteel,… en te vergoeden.
De stallen, piste en plaats voor stro, voeder en tractor mogen niet betreden worden. Deze ruimtes
zijn GEEN speelterrein voor de kinderen!
Roken kan enkel buiten aan de toegangsdeur. Er bevindt zich een muurasbak, rechts naast de
voordeur.
Bij het verlaten van de zaal: laat alles proper achter. Doe de afwas (eigen keukenhanddoeken en
vuilniszakken meebrengen) en veeg de ruimte helemaal op (stoffer en blik onder de toog). Neem je
eigen vuilnis en lege flessen mee! Doe alle verlichting uit. Sluit alles terug af. Ramen en deuren dicht.
Koffiezet uit (brandgevaar!).
Er is geen bewegwijzering toegestaan op bestaande borden. Enkel individuele en vrijstaande
bewegwijzering is toegelaten, maar moet ook steeds verwijderd worden na afloop.
Bij DRINGENDE vragen kan je Laurens Van Hoof (verantwoordelijke Manege Dennenhof) opbellen.

