KRUISHOF / LUXUS
Beste,
Dank voor uw interesse in onze zaal Kruishof/LuXus
Graag sturen wij u wat meer info door.
U hebt keuze tussen 2 zaaltjes:
‘t kleine zaaltje voor max. 25 zittende personen of de grote zaal ‘LuXus’ voor 60 zittende personen.
Traiteur naar keuze
Eigen drank mag meegebracht worden.
Tijdens uw feest kan U vrij gebruik maken van onze accommodatie; zaal, keuken, terras.
Daarbij een zee van ruimte, gratis parking en een veilige plek voor uw spelende kinderen..

Grote zaal ‘LuXus’:
Capaciteit : max. 60 zittende personen of max. 80 staande gasten.

Volledig nieuwe zaal met alle comfort:
Tuin, terras, parking, speeltuin met speelruimte voor de kinderen (gocarts, trampoline,
voetbalveldje..)
Volledig ingerichte zaal (90m²) :
17 tafels: 4x 80/80cm, 11x 120/80cm, 2x 140/80cm
60 stoelen, 6 receptietafels+ hoezen.
Muziekinstallatie met Fm en internetradio, USB, I Pod, micro en laptop kan aangesloten worden.
Beschikt over een professionele keuken, industriële vaatwas, oven 90 cm (binnenmaat B 63cm H 33)
2 koffiepercolators: inhoud 100 tassen en 40 tassen, diepvries.
Glazen (65 wit en 65 rood, 65 champagneglazen), borden, bestek zijn aanwezig,
Bar met drankenkoeling, toiletten en mindervalidentoilet/babyverzorging.
Aangrenzend privé terras voor recepties met 3 receptietafels
Beschikbaar vanaf 10u ’s morgens tot ’s avonds circa 21u
(kan ev. langer in samenspraak - naargelang de periode van het jaar)
De dag voordien kan u gerust langskomen met uw gerief, dan wordt ook afgerekend.

Klein zaaltje ‘t Kruishof :
Wordt enkel verhuurt van oktober tot aan de paasvakantie
Capaciteit : max. +- 20 zittende personen of max. 30 staande gasten.

Tuin, terras, parking, speeltuin met speelruimte voor de kinderen (gocarts, trampoline..)
Volledig ingerichte zaal: tafels, stoelen , 3 receptietafels
standaardkeuken met vaatwas, oven, microgolf, koffiepercolator..
Glazen, borden, bestek zijn aanwezig. Radio en CD speler
Er is een apart zithoekje met TV en gezelschapsspelletjes, waar de kleintjes wat kunnen ‘rusten’.
Beschikbaar vanaf 10u ’s morgens tot ’s avonds circa 20 à 21u (indien er logerende gasten zijn)
De dag voordien kan u gerust langskomen met uw gerief, dan wordt ook afgerekend.
Inclusief in de prijs:
Accommodatie, glazen, borden, bestek, tafels, receptietafels, stoelen, water, elektriciteit.
Voor plaatsing van springkasteel, frigowagen, enz.. wordt er een energietoeslag gerekend.
Door U te voorzien:
Tafellinnen/servetten, keukenhanddoeken, afwasmiddel, vuilnis/PMDzakken.
Traiteur naar keuze.
Dranken kan u zelf meebrengen of brouwer naar keuze.
De zaal is reeds voorzien van decoratie, maar u mag de zaal gerust aankleden naar uw eigen smaak of
in een bepaald thema.
ALTIJD OP AFSPRAAK TE BEZICHTIGEN : 059/709844 of 0498/704667 kruishof@telenet.be

Voorwaarden:
De verhuur wordt definitief vastgelegd na betaling van een voorschot, ten laatste de dag voordien
wordt alles vereffend.
Alles wordt nadien terug netjes opgeruimd, op de juiste plaats teruggezet en in oorspronkelijke
staat teruggeven. Dwz. :
* Alle vaat is afgewassen, glazen netjes opgeblonken.
* Vloer zaal, keuken, toiletten en gang gestofzuigd en gedweild
( U kan dit ook door ons laten doen= vraagprijs 30 € )
* Vuilnis, glas/lege flessen, versiering wordt terug meegenomen
Honden niet toegelaten!
*De verhuurder eigent zich het recht toe bij niet-naleving van de afspraken de huurovereenkomst
eenzijdig op te zeggen of een schadevergoeding te eisen voor een bedrag gelijk aan 50% van de
totale huurprijs.
*Bij beschadiging, vernieling of abnormale bevuiling van de infrastructuur zullen de herstellingsen/of reinigingskosten doorgerekend worden aan de huurder.
*Kinderen gaan zorgvuldig met het speelgerief om en respecteren de rust van de logerende gasten.
*De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade op het terrein,
veroorzaakt aan derden door huurder.
*Prijzen kunnen aangepast/geïndexeerd worden (van nut indien u een jaar van vooraf reserveert)
*Om de rust van onze gasten te respecteren worden er geen luidruchtige avondfeesten gegeven

Geniet dubbel van uw feest en maak er een gecombineerd weekendje van! De dag voor het
feest kunnen uw gasten in alle rust aankomen en na het feest zonder zorgen ter plaatste
overnachten.
’s Morgens wacht er hen een uitgebreid ontbijtbuffet.
Op zondag kan je zonder kosten genieten van een late check-out
VERGADERRUIMTE:
Wij beschikken ook over een volledig uitgeruste polyvalente ruimte (100m²) voor al uw
gelegenheden; vergadering, workshop of tentoonstelling ..
Beamer, projectiescherm, micro, flipchart en wifi beschikbaar.
Gratis parking en een uitgestrekt zicht op de Polders als extra troef…

CHARMEHOTEL KRUISHOF
POLYVALENTE ZAAL LUXUS
Kruishofstraat 1 (Duinkerkseweg)
8400 Oostende-Mariakerke
059/709844 kruishof@telenet.be
www.kruishof.be

