Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw
Reigerstraat 10 9000 Gent
tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73
e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be

ALGEMENE INFORMATIE EN REGLEMENT VOOR HET HUREN VAN DE VERGADERZALEN

1. De vergaderruimten zijn eigendom van Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw en wordt als
vergaderzalen verhuurd. Ze bevinden zich op het gelijkvloers in de Reigerstraat 10, 9000 Gent
aan de achterkant van het station Gent-Sint-Pieters. Vergaderzaal 1 meet ongeveer 20m2 en
biedt plaats aan maximum 12 personen, vergaderzaal 2 meet ongeveer 10m2 en biedt plaats
aan maximum 5 personen.
2. De vergaderzalen kunnen per dagdeel gehuurd worden op alle werkdagen van maandag tot
vrijdag van 8u30 tot 17u00.
3. Men kan de zalen bereiken via de parking van Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000
Gent. Parkeren op de parking van Vormingplus is niet mogelijk.
4. Bij het verlaten van de zaal ziet de verantwoordelijke van de organisatie erop toe dat de
verwarming en de lichten gedoofd zijn.
5. De vergaderzaal wordt verhuurd tegen volgende prijzen:
Vergaderzaal 1 (12 personen max)

Vergaderzaal 2 (5 personen max)

30euro per dagdeel

15euro per dagdeel

50 euro voor een hele dag

25 euro voor een hele dag

6. Volgende catering is mogelijk maar niet verplicht:
 Dranken: water, koffie, thee en/of fruitsap (prijzen op aanvraag)
 Broodjeslunch: dient men zelf te regelen (adres leverancier op aanvraag)
7. De beschikbaarheid van de vergaderzalen kunnen telefonisch (09 220 84 31) of via mail
(info@sln.be) aangevraagd worden. Contactpersoon is Tony Van de Veire.
8. De aanvraag om de ruimten te huren kan gebeuren door het aanvraagformulier in te vullen en
door te sturen naar info@sln.be of per fax naar 09 220 81 73.
9. Het aanvraagformulier kan worden opgevraagd via mail (info@sln.be).
10. Na doorsturen van het aanvraagformulier krijgt de aanvrager al dan niet een goedkeuring voor
het huren van de betreffende zaal op de gevraagde data.
11. Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur met vermelding van “ons kenmerk” op
rekeningnummer vermeld op de factuur.
12. De gebruikers van de ruimte dienen de ruimte net en in goede orde achter te laten. Voor
eventuele opkuis achteraf wordt door SLN vzw een forfait van 10euro aangerekend. Misbruik
kan er toe leiden dat de vergaderzaal niet meer verhuurd kan worden.
13. Elke vereniging, vennootschap of persoon die de zaal gebruikt, brengt de nodige eerbied op
voor eenieders waardigheden, gevoelens en overtuiging. Zij onthouden zich van elke vorm van
racisme en van discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur,
afstamming, afkomst of nationaliteit, overtuiging, sociale, lichamelijke of geestelijke handicap.
14. SLN vzw behoudt zich het recht voor om ten allen tijde naar eigen inzicht het huren van de zaal
te weigeren.
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