
Huurformules Bar Bloei  
 
 Openingsuren Bar Bloei : 
  maandag – zaterdag: vanaf 13u tot zonsondergang 
  zon- en feestdagen: vanaf 9u tot 18u 
 

Gedeeltelijk gebruik (kan zowel tijdens als buiten de openingsuren) 
 Oppervlakte: binnen = 60m² + overdekt terras = 50m² 
 Aantal zitplaatsen: binnen = 35 zitplaatsen, overdekt terras = 32 zitplaatsen 
 Max 100 deelnemers 
 Gedurende max. 5 aaneengesloten uren 

 

 
Volledig gebruik (enkel buiten de openingsuren) 

 Oppervlakte: binnen = 140m² + overdekt terras = 50m² 
 Aantal zitplaatsen: binnen = 71 zitplaatsen, overdekt terras = 32 zitplaatsen 
 Max 350 deelnemers (staand), max 200 deelnemers (staand + zittend) 

 
Formule 1: organisator vraagt geen inkom en schenkt gratis drank (gedeeltelijk of volledig gebruik) 
 
Drankverbruik aan verkooptarieven Bar Bloei 
Bar Bloei voorziet personeel voor bediening van de dranken 
Huurprijs gedeeltelijk gebruik: €250 
Huurprijs volledig gebruik: €500 
 



Formule 2: organisator vraagt inkom en verkoopt dranken (volledig gebruik) 
 
Dranken aankopen via Bar Bloei aan inkoopprijs 
Organisator voorziet alle personeel (toog, bewaking, bonnenverkoop, toiletdame) 
Huurprijs: €1250 
 

Formule 3: organisator vraagt inkom en Bar Bloei verkoopt dranken (volledig gebruik) 
 
Bar Bloei voorziet toogpersoneel en verkoopt dranken volgens eigen prijslijst 
Bar Bloei organiseert de bonnenverkoop 
Organisator voorziet overig personeel (bewaking, toiletdame) 
Huurprijs: €250 

Alle prijzen excl. btw 
 

Inbegrepen in de prijs 
 Sanitair (1 plaszuil, 3 chemische toiletcabines, 1 gehandicaptentoilet) en toiletpapier 
 Verwarming in de tent 
 Sfeerverlichting binnen en buiten 
 Geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek 
 Afvalverwerking (sorteren verplicht) 
 Gebruik van de keuken (enkel buiten de openingsuren) 
 Een beamer met HDMI aansluiting en een projectiescherm (enkel voor vergaderingen) 
 Draadloze WIFI (via 4G router)  
 Auteursrecht voor achtergrondmuziek 
 Verzekering BA en objectieve aansprakelijkheid 
 30 nadarhekken 

 
Algemene afspraken 

 Catering: 
o Optie 1: klant regelt zelf de traiteur 
o Optie 2: klant geeft een budget en richtlijnen en Bar Bloei voorziet een traiteur 

 Openbare evenementen vragen een vergunning aan bij de gemeente Hoeselt. 
 Erkende bewaking en toiletdame verplicht bij openbare evenementen. 
 Indien het meubilair uit de tent gehaald moet worden vragen we hulp van 3 personen via de 

organisator. Zowel bij het weghalen als het terugzetten van het meubilair. 
 De fruitboom en het salon blijven ten allen tijde in de tent. 
 Eventuele plaatsing van extra nadarhekken of andere stukken gebeurd 

door de organisator. 


