
 

 

Huis van Abraham vzw : correspondentie & secretariaat :  Wildrozenstraat 22, 3530 Houthalen-Helchteren,  
Maandag-Woensdag-Donderdag van 10 tot 12 uur * tel 011/52 28 63 * e-mail: HuisvanA@gmail.com 
Ondernemingsnummer : 0415.682.810 * rekeningnummer 068-0603260-44 * www.buurtkalender.be 

RESERVATIEFORMULIER VOOR VERENIGINGEN en ORGANISATIES 

Houthalen, ……...……………………………….. 

 

 Vereniging of organisatie: ….…………………………………………………………………. 

 Adres : …………………………..……………..…….………………………………………………… 

Naam (verantwoordelijke*) .………………………..:....……………………..…………… 

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

 E-mailadres: ……………………………..……………………………… KBO-nummer: .………………………………………………… 

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

 

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

Aard van activiteit     : ………………………………………………………………………………..……… 
 

Aantal personen (voor brandveiligheid en verzekering): : …………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

O Grote zaal met toog, en keuken (incl. apparaten en servies) 

 Tijdens de week Tijdens het weekend  

  maandag tot donderdag 
Vrijdag, zaterdag, zondag en officiële feestdagen; 

kerst- of oudejaarsavond 
 Eén dagdeel * Twee dagdelen of ganse dag Eén of twee dagdelen Ganse dag 

 
 
 

  € 35     € 50     € 80   € 100   

O kleine 
zaal 
(max. 12 
personen) 

Tijdens de week Tijdens het weekend  

Huur  Huur Zaterdag (hele dag), zondag enkel ‘s avonds 

  
  

  € 10 / dag         € 20 / zaterdag  € 10 / zondag   
 

* DAGDELEN: voormiddag 8:00-12:00  namiddag 13:00-17:00  avond 18:00-24:00 
 

Het contract is pas geldig na ontvangst van het totaalbedrag, € …………………., ( € ………….. huur en € ………… waarborg (*)). 

0 Het totaalbedrag wordt nu contant op voorhand betaald aan de verhuurder. 

0 U schrijft het totaalbedrag (huur én waarborg) vandaag over op het rekeningnummer BE55 0680 6032 6044 van de vzw Huis 

van Abraham, p/a Wildrozenstraat 22, 3530 Houthalen.  

 
 

Vermeld bij uw betaling de code:  21……………………… (vul aan met maand (bv. 07 of 10) en dag (bv. 02 of 22) van verhuring 
 

 

De huurder verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van het Huis van Abraham. 
 
 

De verhuurder De huurder **  
 
 

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

 
 

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

 
 
 

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

 

Voor gelezen en goedgekeurd 
 
 

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

 

(*) waarborg bedraagt € 50, tenzij het huurbedrag lager is. Waarborg wordt na controle, binnen veertien dagen na  verhuring, terug betaald door de verhuurder 

(*) Verantwoordelijke: bevoegd om de organisatie te verbinden en/of deze overeenkomst te tekenen. 

 

 Conciërge Brahim: 0487 52 53 57 
 


