Verhuurtarieven Voetbalvereniging N.W.C. Asten (versie 2017)
(mailadres: verhuur@nwc-asten.nl )
Verhuur kunstgrasveld
Losse verhuur (2 uur)
Kunstgrasveld exclusief verlichting
Kunstgrasveld inclusief verlichting

€ 75,€ 100,-

Losse verhuur per dagdeel (4 uur) (maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)
Kunstgrasveld exclusief verlichting
€ 125,Kunstgrasveld inclusief verlichting
€ 150,Voorwaarden:
 Alle bedragen zijn exclusief 6% BTW.
 Deze tarieven gelden voor het jaar 2017.
 Inclusief gebruik kleedlokalen incl. douches.
 Exclusief gebruik ballen en spelmaterialen.
 Exclusief scheidsrechter.
 Huur op basis van beschikbaarheid.
 Betaling van de huur gaat uitsluitend per bank, 100% te voldoen bij plaatsing reservering.
 Borgsom bedraagt € 100,- excl. BTW, terug te storten door Voetbalvereniging N.W.C.
 Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de
afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
 De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook
veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld en/of accommodatie.
 De door huurder veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of accommodatie wordt in rekening
gebracht aan huurder (gebruik op eigen risico).
 De huurder is gehouden de accommodatie als een goed huisvader te gebruiken en de kleedkamers
bezemschoon op te leveren.
 Gebruik volgens huishoudelijk reglement.
Verhuur instructieruimte
De ruimte is geschikt voor bijeenkomsten voor circa 20 tot 25 personen.
Huur vergaderruimte
Koffie, thee, gekoeld water (per persoon)

€ 50,- per dagdeel
€ 3,- per dagdeel

Voorwaarden:
 Alle bedragen zijn exclusief 6% / 21% BTW.
 Deze tarieven gelden voor het jaar 2017.
 Inclusief gebruik digitaal schoolbord.
 Inclusief WiFi.
 Gebruik volgens huishoudelijk reglement.
 Huur op basis van beschikbaarheid.
 Betaling van de huur gaat uitsluitend per bank, 100% te voldoen bij plaatsing reservering
 Borgsom bedraagt € 100,- excl. BTW, terug te storten door Voetbalvereniging N.W.C.
 Afzegging is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van het huurtijdstip; hierna wordt 50% van de
afgesproken huurkosten in rekening gebracht.
 De door huurder veroorzaakte schade aan de accommodatie wordt in rekening gebracht aan
huurder (gebruik op eigen risico).
Verhuur kantine
Verhuur van de kantine in nader overleg te bespreken.

