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Voorwaarden en bepalingen voor het huren van accommodatie
bij cafetaria Kiboe

Als inwoner van Torhout heeft u de keuze om een ruimte te huren op de kinderboerderij rechtstreeks
bij gemeente Torhout, of bij de cafetaria-uitbater Footstep.
Beide verhuurders bieden andere voordelen en bepalingen. Hieronder vindt u die van cafetaria Kiboe.

Voordelen bij cafetaria Kiboe
1.

U kunt kosteloos een optie nemen op een ruimte.
Deze vervalt echter na een maand zonder bevestiging.
2. Tafels, stoelen, glazen, tassen en koffielepels zijn inbegrepen in de huurprijs van de ruimte.
3. Verder voorzien we ook kosteloos, handdoeken, vaatdoeken, afwasmiddel, flessenopeners,
servetten en rietjes.
4. De frigo’s worden vooraf door de cafetaria opgevuld met uw keuze aan dranken.
Op die manier zijn de frisdranken en bieren reeds gekoeld op de dag van uw reservatie.
5. Enkel de geopende flessen worden aangerekend.
6. Bij een thermos koffie of thee is ook melk en suiker inbegrepen.
7. De tafel wordt standaard ingekleed met een wit papieren tafellaken.
8. U bent vrij om een cateraar of traiteur naar uw wens te kiezen. Indien u toch kiest voor cafetaria Kiboe
zijn borden en eetservies alsook een volledig gedekte tafel gratis.
9. Het tarief dat u betaalt voor de huur van de ruimte bij ons
is een forfaitprijs voor een volledige dag vanaf 8u30 tot ten laatste 22u00.
10. Indien de door u aangevraagde ruimte vrij is de dag voor uw reservatie kunt u kosteloos de dag
voordien de ruimte inkleden of voorbereiden. We kunnen dat echter niet garanderen. Indien u
zekerheid wilt om de ruimte de dag voordien te betreden dient u deze een dag extra bij te huren.
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Voorwaarden en bepalingen bij cafetaria Kiboe
Het algemene huurreglement van gemeente Torhout is ook van toepassing indien u huurt bij cafetaria Kiboe.
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Indien u bij ons een ruimte huurt dient u ook de dranken bij ons af te nemen.
U bent vrij om zelf catering of animatie te voorzien indien u ons aanbod niet geschikt vindt.
We vragen om een selectie te maken uit ons drankenaanbod,
zodoende kunnen we voldoende voorraad garanderen.
Wij bevestigen uw optie bij het ontvangen van een voorschot ter waarde van EUR 5 per persoon,
gecumuleerd met de huurprijs van de door u gekozen ruimte.
Tenzij overeengekomen is dat de opkuis door cafetaria Kiboe gebeurt wordt EUR 60,00 gerekend
bovenop de personeelskost voor de opkuis (EUR 15,00 per personeelslid per uur).
Er kan geen extra parking voorzien worden, u dient gebruik te maken van de openbare parking
aan de hoofdingang.
Oprijden op het domein is mogelijk maar enkel voor laden en lossen.
Op vraag kan de nooduitgang tijdelijk geopend worden voor laden en lossen aan de loods
Parkeren op het domein is niet toegestaan
Alle binnenruimtes zijn rookvrij.
Bij de ingangen van de loods en aan de cafetaria zijn asbakken voorzien.
Alle ruimtes zijn slechts beschikbaar voor verhuur vanaf ten vroegste 8u30 tot ten laatste 22u.
De loods wordt niet verhuurd van 1 november tot en met 28/29 februari
vanwege de hoge verwarmingskost.
Indien u de verwarming gebruikt in de loods zijn de eerste 10 liter mazout gratis.
Al het verbruik boven 10 liter wordt aangerekend aan een tarief van EUR 1,20 per liter.
Tegen ten laatste 22u00 is de loods terug opgekuist in de staat zoals u die heeft aangetroffen.
U kunt de opkuis ook door cafetaria Kiboe laten gebeuren indien dit vooraf is overeengekomen.
Het gebruik van wegwerpservies is niet toegestaan.
Bij mooi weer bent u vrij om tafels buiten te zetten zolang er minimaal 2 meter vrije doorgang is
voor bezoekers van het domein.
Gelieve er rekening mee te houden indien u een springkasteel zet op de kinderboerderij dat dit ook
toegankelijk moet zijn voor andere bezoekers vanwege het openbaar karakter van het domein.
Er zijn geen aparte sanitaire voorzieningen in de ruimtes die verhuurd worden.
U kunt gratis gebruik maken van de sanitaire blok aan de hoofdingang.
Indien u barbecue of een frietkraam had gewenst bent u aangewezen op een externe traiteur.
U dient dit vooraf bij ons aan te vragen. Gelieve de traiteur ook op de hoogte te brengen van onze
voorwaarden en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De traiteur mag zich opstellen
op het domein zolang die de twee meter vrije doorgang voor bezoekers respecteert.
Een reservatie van een ruimte kan kosteloos geannulleerd worden tot 14 kalenderdagen voor de
reservatiedatum. Nadien rekenen we een annulatiekost van EUR 50 voor de klascontainer of EUR 100
voor de loods.
Bij het overtreden van bepalingen 9, 10 en 14 rekenen we EUR 4,00 per persoon bij de totaalfactuur per
overtreding.
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