
  

Exploitatievoorwaarden voor huur van Sociëteit S.P.A. de Dromedaris 
 

• De huurder dient garant te staan voor een minimale omzet van € 165,-. Dit kan bijvoorbeeld door een 
fust of frisdrank af te kopen. 
 

• Het verschuldigde bedrag dient door de huurder aan het einde van de activiteit bij de barmanager te 
worden voldaan. 
 

• De huurder is verantwoordelijk voor het “gedrag” van de aanwezigen. 
 

• De huurder dient zelf barpersoneel te regelen, dat moet voldoen aan onderstaande voorwaarden; 
 

o Barpersoneel dient lid te zijn van de barcommissie. 
o Er moet minimaal één barmanager aanwezig zijn. 
o Het barpersoneel moet worden goedgekeurd door de Sociëteitsmanager. 

Barmanager     Barmedewerker 
Naam:………………………………………    Naam:……………………………………… 
 

• Het is verboden om eigen dranken mee te nemen en te nuttigen. 
 

• De huurder dient ruim twee weken vooraf bij de sociëteitsmanager aan te geven welke drank er 
ingekocht moet worden. Tevens kan via de sociëteitsmanager dranken besteld worden die normaal 
niet in het assortiment zitten, deze drank(en) dien(en)t altijd afgekocht te worden. 

 

• Puinhoop (lees: gemorste dranken, versiering, pakpapier, peuken, kots, etc.) die tijdens de avond 
wordt gecreëerd dienen in overleg samen met het barpersoneel te worden opgeruimd. 
 

• Bij het tekenen van dit document gaat u akkoord met de bovenstaande voorwaarden en de volgende 
regels; 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 25, 26, 27 en 28 van het sociëteitsreglement die tijdens de gehuurde 
periode gelden. De regels van de sociëteit dient u uit uw hoofd te kennen. Bij het ontbreken daaraan 
kunt u deze lezen in de sociëteit, of opvragen bij de sociëteitsmanager. 

Datum en tijd van exploitatie:          Datum: ….  -  ….  -  ……..  Tijd: …. : ….  
 

Naam huurder: 
 
 
………………………………       …………………………. 
Handtekening: 
 
 
…………………………………. 
 
Datum: 
 
….  -  ….  -  …….. 

Sociëteitsmanager: 
 
 
………………………………       …………………………. 
Handtekening: 
 
 
…………………………………. 
 
Datum: 
 
….  -  ….  -  …….. 

 


	Exploitatievoorwaarden voor huur van Sociëteit S.P.A. de Dromedaris

