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Your party at our place! Jeugdhuis Chez  Choseken. 

 

Overeenkomst tussen 

VZW  Jeugdhuis Chez Choseken Vertegenwoordigd door:    
Beekstraat 46F 
9031 Drongen 

En 

De organisator 

Naam + voornaam:   
 

Adres:      
 

 
 

Telnr:     
 

Datum activiteit:    
 

Omschrijving activiteit:    
 
 

VZW Chez Choseken stelt het gebouw ter beschikking mits het betalen van een 
onkostenvergoeding van 100 euro en een waarborg ter waarde van 250€. De 
waarborg en de onkostenvergoeding worden ten laatste 7 dagen voor de 
activiteit overhandigd aan VZW Chez Choseken. 

 
IBAN: BE 93 7370 4017 0167 

 
Jeugdhuis Chez Choseken vzw 
Beekstraat 46F 
9031 Drongen 

 
Mededeling: Mijnfeest_VOORNAAM_ACHTERNAAM_DATUM 

  (vb: Mijnfeest_Jan_Janssens_23102016) 

 
De waarborg wordt volledig terugbetaald indien onderstaande afspraken zijn 
nagekomen. 
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1. De organisator(en) van de activiteit dienen lid te zijn / zich lid te maken 
van de organisatie VZW Chez Choseken. 

2. Verkoop of schenken van eigen drank is verboden. 
Een gratis versnapering mag, na toestemming van Chez Choseken, wel 
door de organisator aangeboden worden.* 

3. Enkel medewerkers van Chez Choseken zijn verantwoordelijk voor de 
bar. 

4. Er mag onder geen enkele voorwaarde inkomgeld gevraagd worden. 

5. Leden van VZW Chez Choseken mogen altijd binnen. 

6. De organisator neemt er kennis van dat het maximum aantal personen 
in het jeugdhuis toegestaan door de brandweer niet meer is dan 88 
personen. 

7. In het gebouw mag niet gerookt worden, Chez Choseken voorziet een 
boete van 100€ als dit wel gebeurt, eventuele kosten van tussenkomst 
door de ordediensten (brandweer) worden integraal doorgerekend aan 
de organisator. 

8. Indien er een DJ of band komt optreden moet dit vermeld worden, deze 
dienen ook contact op te nemen met het jeugdhuis ivm aansluiting 
materiaal. Enkel iemand die Chez Choseken vertegenwoordigd mag iets 
veranderen aan de licht of geluidsinstallatie. 

9. Om problemen met de buren te vermijden vragen wij aan de organisator 
om zich na 22u actief in te zetten om nachtlawaai tegen te gaan door de 
genodigden zoveel mogelijk binnen het jeugdhuis te houden. 
Indien Chez Choseken van mening is dat de overlast buiten het jeugdhuis 
te groot is kan de activiteit stil gelegd worden. 

10. Eventuele versiering van het jeugdhuis kan en mag, na overleg met Chez 
Choseken.*Hierbij mag geen schade toegebracht worden aan het 
jeugdhuis. Confetti in en rond het jeugdhuis is verboden. 

11. De organisator is verantwoordelijk voor de opkuis, deze wordt gedaan 
tussen 16u en 19u de dag na het evenement, tenzij dit anders overeen 
gekomen is.* 
Indien de opkuis niet of gebrekkig gedaan wordt, doet Chez Choseken 
beroep op een kuisfirma en worden de kosten afgehouden van de 
waarborg. (100€) 
Aanpassingen omtrent het al dan niet kuisen dienen ten laatste 48 
uur voor het feest gedaan te worden, anders wordt er €50 van de 
waarborg afgehouden. 
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12. Wanneer er eventuele schade aangericht is die hoger is dan de waarborg 
van 250€ zal deze door de organisator worden betaald. 

13. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 10 dagen na de activiteit. 

14. De gebruiker wenst gebruik te maken van onze partytent van 4m 
x 8m die door ons word opgezet (+ 75€) 

15. De gebruiker wenst gebruik te maken van onze muziekinstallatie 
(bevattend pioneer 2 CDJ 900 + DJM 850 ( + 50€ huur en 300€ waarborg) 

 

16.* Opmerkingen/andere: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Datum   overeenkomst:   Gelezen en goedgekeurd: 
 
 
 
 

VZW  Jeugdhuis Chez Choseken De organisator. 


