Voorziening voor evenementen
Tarieven en voorwaarden op 1-01-2017
Algemeen
Het Kruitmagazijn kan onder bepaalde voorwaarden service verlenen aan evenementen
inzake het ter beschikking stellen van energie en water.
Gebruiksvergoedingen
In de hiervoor gehanteerde prijzen zit een gebruiksvergoeding en een tellervergoeding.
Gebruiksvergoeding: Bedrag verschuldigd voor het ter beschikking stellen, de
bijhorende administratie en de opname van de meterstanden: 50€/. (voor een
meerdaags opeenvolgend evenement is dit dus eenmalig)
De dagvergoeding vervalt wanneer de toiletten werden gehuurd.
Tellervergoeding: vergoeding voor het gebruik in functie van de meterstanden.
In deze vergoeding zit ook een aandeel variabele uitbatingkosten van het Kruitmagazijn:
taksen, verzekeringen, abonnement leveranciers en een forfait onderhoud infrastructuur.
De gebruiksvergoedingen zijn steeds voorwerp van een gedetailleerde offerte waarin
aanpassingen mogelijk zijn: de bovenvermelde vergoeding is een richtprijs.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw (21%)
Tarieven kort:
Gebruiksvergoeding: 50€ (eemalig)
Verbruiksvergoeding: 1,2€/kw (water-electra verzekering en variabele kosten)
Borg: 750€
Alles exclusief BTW 21%

Voorwaarden
• Panne en herstellingen;
Het Kruitmagazijn voorziet bij aanvang werkende infrastructuur. Eventuele pannes die
nadien ontstaan zijn ten laste van de gebruiker welke instaat voor een deugdelijke
herstelling. Het kan nooit een reden vormen tot het terugvorderen van de
gebruiksvergoeding. Dit geldt eveneens voor het uitvallen van elektra en waterlevering
indien deze bij de ingebruikname volop functioneel waren.
• Indien een extra verplaatsing nodig is van de beheerder dan zal dit worden
gefactureerd aan 50€/uur en 0,9€/km.
• Water voor externe toiletten: water zal enkel ter beschikking gesteld
worden voor toiletgebruik bij het huren van de toiletinfrastructuur van
het Kruitmagazijn. Indien enkel externe toiletinfrastructuur gebruikt zou
worden stelt het Kruitmagazijn geen water ter beschikking.
• De gebruiker voorziet bij de eventuele afname van energie in een deugdelijke
zekeringkast voor eigen gebruik en een afdoende aarding. Alle ongevallen worden

•

ten laste van de gebruiker gelegd en alle verplichte keuringen van de installatie
van de gebruiker zijn ten zijnen laste. Door het aanvaarden van deze
voorwaarden erkent de gebruiker hiermee volledig in regel te zijn en het
Kruitmagazijn en zijn aangestelden volledig te ontlasten van enige
verantwoordelijkheid.
De opname van de tellerstanden zijn pas geldig wanneer ze gebeuren door een
aangestelde van het Kruitmagazijn al dan niet in aanwezigheid van de gebruiker.
Enkel deze opname is definitief. Het verschil tussen begin en eindstand is de basis
voor de tellervergoeding.

Betalings- en aanvaardingsvoorwaarden:
De gebruiker erkent de volledige prioriteit van onze voorwaarden die alle
eventuele tegenstrijdige voorwaarden opgenomen in een eventuele bestelbon
van de gebruiker teniet doen. In een gebeurlijke bestelbon zal deze clausule worden
opgenomen.
Bij reservatie zal de waarborg-provisiesom gestort worden; 750€, de storting geld als
bevestiging én expliciet als aanvaarding van deze voorwaarden. Vanaf het moment dat
deze storting op onze rekening staat gaat de overeenkomst in werking.
De waarborg-provisiesom zal bij batig saldo worden teruggestort in de week nadien
minus de bedongen offerte voor de gebruiksvergoeding, het energieverbruik en
eventuele extra kosten. Gebeurlijke schade zal eveneens in rekening worden gebracht.
Indien de waarborg-provisiesom niet voldoende is zal een bijkomende factuur gestuurd
worden welke zonder verwijl dient te worden voldaan.
Bij annulatie blijft de gebruiksvergoeding verworven en zal in de week na de geboekte
datum het saldo teruggestort worden.
Bij annulatie kan (dit is expliciet géén verplichting die op enerlei wijze kan afgedwongen
worden) de beheerder rekening houden met de reden ervan en in functie daarvan
overgaan tot mogelijke gedeeltelijke terugbetaling.
Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Afwijkingen
Het beheer staat te allen tijde open voor specifieke wensen van de klant en zal waar kan
afwijkingen toestaan.
Het gebruik zal altijd worden omlijst met een specifieke offerte en duidelijke
afspraken.
Contact/reservering
Reserveringen enkel per e-mail:
E-mail: kruitmagazijn@gmail.com
Achtergrondinformatie
Dit is een initiatief van vzw L’Embarcadère die het Kruitmagazijn beheert en animaties
aanbieden, in en rond Lillo, en op elke mogelijke andere locatie.
De opbrengsten worden aan de doelstellingen van deze vzw besteed.
Meer op de website’s:
www.kruitmagazijn.be
Kazerneplein 10
2040 Lill0 (Antwerpen)

