HUURTARIEVEN & HUURVOORWAARDEN LOCATIE ARK VAN NOË
Algemeen
Ark van Noë
Arkstraat 6
2460 Lichtaart
BE 441.729.981
T 014 51 41 42
E info@dewimpe.be
W www.dewimpe.be – www.arkvannoe.be

Het domein de Ark van Noë beschikt over een café met verbruikszaal tot 50 personen, een ruim
buitenterras met zitgelegenheid tot 200 personen en een feestzaal met zitgelegenheid tot 70
personen. De Ark van Noë leent zich met zijn ligging tussen velden, bossen en vijvers perfect tot
het organiseren van diverse evenementen en feesten. Geniet van een heerlijke bbq op het strand
aan de oude zwemvijver of op het terras achteraan terwijl de kinderen zich uitleven in de grote
buitenspeeltuin. Ook de visfanaten vinden gegarandeerd hun plaats naast de visvijver in de oude
Nete arm.
 Het domein is privé volledig te huren op weekdagen en weekends, uitgezonderd de
zondagen in mei, juni en september en de volledige maanden juli en augustus.
 De feestzaal is privé te huren het hele jaar door.
 De café met verbruikszaal is privé te huren op weekdagen en weekends, uitgezonderd
de zondagen in mei, juni en september en de volledige maanden juli en augustus.
 Het zandstrand aan de grote vijver is privé te huren het hele jaar door.
Huurtarieven





Volledige domein:
Feestzaal:
Café + verbruikszaal:
Zandstrand:

€750 (+ een waarborg van €350)
€250
€250
€100

Een vergoeding van minimum €50 voor het opruimen van de zalen of terreinen kan aangerekend
worden (zie verder onder huurvoorwaarden).
Alle bedragen zijn exclusief btw.
Wilt u op uw evenement of feest nog een aantal leuke randactiviteiten organiseren (kano- of
kajaktocht, huifkartocht, viskamp, teambuilding of spelletjes), aarzel dan niet om ons te
contacteren voor de mogelijkheden. Vaak geniet u van een extra korting bij een combinatie van
diverse activiteiten.

Huurvoorwaarden
 De reservatie is gegarandeerd na het betalen van een voorschot van minimum €100.
 Het uur van aanvang en uur van einde wordt op voorhand schriftelijk
overeengekomen.
 De schikking (tafels plaatsen, dekken, enz...) op de betreffende locatie is ten laste van
de huurder (of traiteur). Wij geven desgewenst wel ondersteuning.
 Alle dranken en consumpties worden bij de Ark van Noë afgenomen en dit aan de
gewone consumptieprijzen.
 Voor groepen vanaf 60 personen kan een staffelkorting voorzien worden op
die standaardprijzen:
60-120 personen: -15% op de gewone consumptieprijzen
120+ personen: -25% op de gewone consumptieprijzen
 Ook een forfaitprijs voor de dranken is mogelijk:
€ 4.5 per persoon voor het 1e uur
€ 3.5 per persoon vanaf het 2e uur en voor elk bijkomend uur, steeds op
het totaal aantal gereserveerde personen
De inbegrepen dranken in dit forfait zijn: cava, witte en rode wijn, pils, water,
frisdranken, koffie & thee.
Alle dranken en consumpties zijn in zelfbediening af te halen aan de toog.
 Een verantwoordelijke van de Ark is tijdens het evenement of feest steeds aanwezig.
Indien u over bediening (garçons) wenst te beschikken, kunnen wij deze voorzien aan
de meerprijs van €20 per garçon per uur.
 Het domein, de feestzaal, het café + verbruikszaal + het zandstrand worden in ordelijke
staat achter gelaten. De klant kan het opruimwerk eventueel overlaten aan de
verhuurders mits het betalen van een supplement van minimum €50.
 Het is niet toegelaten van eigen drank, eten, snoep of ijsjes mee te brengen tenzij
uitdrukkelijk op voorhand overeengekomen met de verantwoordelijken.
 Het domein, feestzaal, café en strand worden proper en ordelijk achter gelaten.
Eventuele schades, verloren materiaal, afvoer van afval en extra poetswerk zijn voor
rekening van de klant.
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