
 

 

Vzw PIM, geregistreerd als “Parochiale Instellingen St-Lambertus vzw” 
Correspondentie & secretariaat :  Wildrozenstraat 22, 3530 Houthalen-Helchteren,  
Alle werkdagen van 10 tot 12 uur * tel 011/52 28 63 * e-mail: vzwpim@gmail.com 

Ondernemingsnummer : 0415.682.810 * rekeningnummer 068-0603260-44 

RESERVATIEFORMULIER  

VOOR PRIVE-PERSONEN EN FAMILIES 

Houthalen, …………………………………….. 

 

Gegevens contactpersoon :  

 Naam : ……………………………………..………………………………………………………….…………………………………………… 

 Adres …………………………….. …………………………………………………………….…….…………………………………………… 

 Telefoonnummer: ………………………….…………………………GSM: ……………….…………………………………………… 

 E-mailadres: ……………………………..………………………………Rijksregister  .………………………………………………… 

 Bankrekeningnummer (om borg terug te storten): BE-……………………………………………………………………… 

Wenst te huren op  (dag) ………………………….. , datum: ……………………………  van………..……u tot ……………..u  

Aard van activiteit: (huwelijk, receptie, verjaardag… ) ………………………………………………………………………………..……… 

  O grote zaal met toog, zonder keuken en servies 
  

 Eén dagdeel * Twee dagdelen 3 dagdelen 

O voor minder dan 25 personen  € 20 € 30 € 40 

O voor meer dan 25 personen  € 35 € 52,50 € 70 

O voor meer dan 50 personen  € 50 € 75 € 100 
 

 O of grote zaal met toog én keuken (incl. apparaten en servies) 
   

 Eén dagdeel * Twee dagdelen 3 dagdelen 

O voor minder dan 25 personen  € 40 € 60 € 80 

O voor meer dan 25 personen  € 60 € 90 € 120 

O voor meer dan 50 personen  € 80 € 120 € 160 
  

O klein vergaderlokaal (max. 12 à 15 personen) 
   

 Eén dagdeel * Twee dagdelen 3 dagdelen 

Max. 12 à 15 personen € 10 € 15 € 20 
* DAGDELEN: 8:00-12:00   13:00-17:00   18:00-24:00 

 

Het totaaalbedrag, € …………………., ( € ………….. huur en € ………… waarborg) dient binnen 1 week te worden overgeschreven op rekening 
BE55 0680 6032 6044 van PIM vzw, p/a Wildrozenstraat 22, 3530 Houthalen. Het contract is pas geldig na ontvangst van dit bedrag. 
 

 

Vermeld bij uw betaling de volgende code: ……………………………………… 
 

 

De huurder verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van het parochiaal centrum. 
 

De verhuurder De huurder  (voor gelezen en goedgekeurd) 
 
……………………………………………………………………….. 
(voornaam en naam)  

 
………………………………………………………………………………… 
(voornaam en naam)  

 
 
……………………………………………………………………….. 
(handtekening) 

 
 
………………………………………………………………………………… 
(handtekening)  

 

TE BETALEN Huur Waarborg Totaal 

O Huur zaal of lokaal …………. + € 50 ………….. 

O beamer + scherm + € 15 + € 30 ………….. 

O geluidsinstallatie  + € 20 + € 30 ………….. 

TOTAAL   ………….. 

Code: 17/…………… 


