PRIJSLIJST DORPSHUIS OEREIN BIJEENKOMST PERSOONLIJKE AARD (BPA)
Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe Drank & Horeca verordening van kracht. In deze verordening
wordt oa. aandacht besteed aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen para-commerciële
instellingen, zoals ons dorpshuis, en commerciële horeca.
In de D&H verordening zijn bepalingen opgenomen rond het organiseren van zgn. Bijeenkomsten van
Persoonlijke Aard (BPA’s) in dorpshuizen. Hieronder kunnen worden verstaan verjaardagsfeesten,
bruiloften, etc. Met ingang van dit jaar dienen wij tijdens BPA’s consumptieprijzen te hanteren die
vergelijkbaar zijn met die van de commerciële horeca.
Het is daarom dat de prijzen in de onderstaande prijslijst afwijken van de prijzen die wij in het
dorpshuis publiceren.
Wij hopen op uw begrip.

HUUR
- vaste gebruikers (1)

€ 20 per dagdeel

Incl. gebruik faciliteiten (2)

- bijeenkomsten derden (3)

€ 50 per dagdeel

Incl. gebruik faciliteiten(2)

(1)

koor, volksdansen, dorpsbelang, feinteboun, activiteitencie en overige uit het dorp afkomstige initiatieven die
worden uitgevoerd in het algemeen belang.
(2)
beamer(s), pc, en whiteboard
(3)
cursussen, vergaderingen, etc. georganiseerd door niet vaste gebruikers
Huur tent (4x6 meter) € 75. Deze tent overdekt het gehele terras.

HUURVOORWAARDEN
1. Het is gebruikers/huurders niet toegestaan zelf te voorzien in consumpties met uitzondering
van warme maaltijden en/of buffetten. Lees ook Buffetten.
2. Het dorpshuis voorziet zelf in personeel tijdens het gebruik van het dorpshuis.

VERGADER ARRANGEMENTEN
€ 5 pp per dagdeel

Extra’s op basis prijzen prijslijst

Lunch A

€ 9.50 pp

- Soep
- Koffie/thee/water/melk/karnemelk
- 3 broodjes
- 1 plak ham + 1 plak kaas
- Zoet beleg (1 kuipje)
- Boter (1 kuipje/broodje)

Lunch B

€ 12.50 pp

- Soep
- Koffie/thee/water/melk/karnemelk/Jus d’oranage
- 3 broodjes
- 1 plak ham + 1 plak kaas
- Zoet beleg (1 kuipje)
- Boter (1 kuipje/broodje)
- Kroket of gehaktbal
- Fruit

Koffie/thee/water/koekjes

LUNCHES

CONSUMPTIES DRANKEN
Koffie/thee

€ 1.25 per kopje

Chocolademelk

€ 1.25 per kop

Bier

€ 1.90 per fles

Seizoens/speciaal bieren

€ dagprijzen

Bokbier, trappist, Us Heit, …

Fris

€ 1.50 per glas

Geldt ook voor jus d’orange

Wijn

€ 1.85 per glas

Rood, witte (zoet of droog), rosé

Binnenlands gedestilleerd

€ 1.85 per glas

Berenburg, Jenever, Jägermeister.

Trynwaldster bittertje

€ 2.00 per glas

Jillz

€ 1.85 per flesje

(poeder + warm water)

CONSUMPTIES ETEN
Plak cake

€ 0.50 per stuk

Gevulde koek

€ ?? per stuk

Prijsafspraak met bakker

Oranje koek / gebak

€ ?? per stuk

Prijsafspraak met bakker

Saus

€ 0.25 per portie

(mayo, curry, ketchup, mosterd)

Speciaal

€ 0.50 per portie

Broodje

€ 0.50 per stuk

Stokbrood portie

€ 0.50 per portie

4 stukjes

Hamburger

€ 1.50 per stuk

Broodje hamburger speciaal wordt dan dus:
0.50 + 0.50 + 1.50 = € 2.50

Fricandel

€ 1.25 per stuk

Tosti

€ 1.75 per stuk

Ham+kaas+saus

Bitterballen portie

€ 2.50 per portie

8 stuks

Kipnuggets

€ 2.50 per portie

8 stuks

Mini snacks

€ 2.50 per portie

8 stuks

Gehaktbal

€ 2.50 per stuk

Soep

€ 2.50 per kom

Kruidenboter

€ 0.50 per portie

Broodje Ham/Kaas

€ 2.00 per stuk

Broodje Ham of Kaas

€ 1.50 per stuk

Kleine zakje chips

€ 0.50 per stuk

Lollie

€ 0.20 per stuk

Bakje pinda’s/knabbels

€ 0.50 per stuk

Schaal hapjes vlees/kaas

€ 25.00 per schaal

Keuze uit paprika of naturel

Leverancier Slagerij Rypma, Giekerk

BUFFETTEN
Het is huurders toegestaan zelf te voorzien in warme maaltijden of buffetten.
Huurder is dan volledig verantwoordelijk voor bestelling, bezorging, afhalen en evt. schoonmaken en vaatwassen.
Huurder dient dan ook te zorgen voor tafelaankleding, bestek en borden.

OPTIE
Huurders kunnen ook via Oerein een warme maaltijd of buffet bestellen.
De prijs van een maaltijd/buffet wordt berekend op basis van een offerte van leverancier + toeslag € 3.50 pp.
Oerein is dan verantwoordelijk voor bestelling, bezorging, afhalen en evt. schoonmaken en vaatwassen.
Oerein dient dan ook te zorgen voor tafelaankleding, bestek en borden.
Eén en ander wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen huurder en Oerein.
Deze overeenkomst wordt door Oerein opgesteld (standaard document).

ACTIVITEITEN KINDEREN
Wanneer er kinderactiviteiten worden georganiseerd zorgt Oerei voor Ranja en een versnapering
(lollie, spekkies, …).

