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CHECKLIST DOSSIER VERHURING /ACTIVITEIT: JAAR

Datum verhuring/activiteit: Optienummer:

Soort activiteit:

Naam hurende instantie: Debiteurennr.:

CONTRACTEN

Optiebevestiging gestuurd dd: Reminder gestuurd dd:

Huurcontract gestuurd dd: Getekend retour ontvangen dd:

Evt. gecorr.huurcontract gestuurd dd: Getekend retour ontvangen dd:

Horecacontract gestuurd dd: Getekend retour ontvangen dd:

FACTUREN

Aanbetalingfactuur gestuurd dd: Factuurnr.: Betaling ontvangen dd:

Hoofdfactuur gestuurd dd: Factuurnr.: Betaling ontvangen dd:

Nacalculatiefactuur gestuurd dd: Factuurnr.: Betaling ontvangen dd:

Evt. aanvullende factuur gestuurd dd: Factuurnr: Betaling ontvangen dd:

ORGANISATORISCH

Voorgesprek gehad tbv verhuring dd:  ja  nee Gespreksverslag in dossier:  ja  nee

Vervolggesprek gehad dd:  ja  nee Gespreksverslag in dossier:  ja  nee

Vervolggesprek gehad dd:  ja  nee Gespreksverslag in dossier:  ja  nee

Programma/draaiboek ontvangen dd:  ja  nee Progr./draaiboek in dossier:  ja  nee

Indelingstekening gemaakt/ontvangen dd:  ja  nee Indelingstekening in dossier:  ja  nee

Evt. correctietekening gemaakt/ontvangen dd:  ja  nee Evt. corr.tekening in dossier:  ja  nee

Overzicht/lijst goederen door huurder aan te leveren bekend:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Overzicht/lijst in te huren goederen voor huurder (fee 15%):  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Bestellijst(en) leveranciers:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Inkoopfactuur geleverde goederen:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Overzicht te leveren goederen van verhuurder (uit inventaris):  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Checklist/staffellijst horeca gemaakt (alleen intern):  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Offerte gemaakt voor in te kopen horeca:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Bestellijst ingekochte horeca:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Inkoopfactuur horeca:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Logboek volledig ingevuld:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Nacalculatie volledig ingevuld:  ja  nee Aanwezig in dossier:  ja  nee

Klopt de facturering (is alles berekend)  ja  nee

Overige opmerkingen:

CHECKLIST CHECKLIST 2

GESPREKSVERSLAG VERHURING /ACTIVITEIT

Datum verhuring/activiteit: Optienummer:

Soort activiteit:

Naam hurende instantie: Debiteurennr.:

Adres: Pc+plaats:

Naam contactpersoon: Telefoon:

Datum gesprek: Mobiel:

Gesprek gevoerd door: Email:

Soort activiteit

Te verwachten aantal bezoekers:

Te verwachten aantal deelnemers:

Te verwachten aantal medewerkers huurder:

Indelingsplan:

Overige opmerkingen:
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CHECKLIST 3 LOGBOEK VERHURING/ACTIVITEIT

BEGROTING VERHURING

Datum verhuring/activiteit: : Optienummer

Soort activiteit:

ONDERDEEL
Datum + ochtend/middag/avond of 
gehele dag 

Aantal Prijs per stuk (Sub-)totaal

Dagen/dagdelen  ! !

 ! !

 ! !

! !

 ! !

 ! !

 ! !

Verlengingsuren  ! !

Facilitaire zaken Podiumdelen (2 x 1 meter) ! !

Podiumbekleding (vloerbedekking) ! !

Standpanelen 1 x 2,75 (crème) ! !

Stoelen vlgs stoelenplan per stuk ! !

Uitkooptarief stoelen concert ! !

 Piano (excl. honorarium) ! !

Orgel (excl. honorarium) ! !

 ! !

Techniek Geluidsinstallatie (Schip) ! !

Inhuur geluidstechnicus (extern) ! !

Krachtstroomaansluiting ! !

Zwerfkasten ! !

Elektriciteitsverbruik ! !

Verwarming per uur (+ 1 uur starttarief) ! !

! !

Schoonmaak Extra vuilcontainer 2500 ltr ! !

Retirade standhouders per dag ! !

Retirade uitkoop per dagdeel ! !

 Eindschoonmaak, basis ! !

Eindschoonmaak, beurs ! !

Personele ondersteuning p.p.p.u. (van 08.30 - 18.00 uur) ! !

p.p.p.u. (van 18.00 - 24.00 uur) ! !

p.p.p.u. (van 24.00 - 08.30 uur) ! !

Garderobe per dagdeel per 150 bezoekers maximaal ! !

Catering offertebasis ! !

TOTAAL ! !

NACALCULATIE VAN AANTAL PRIJS P. STUK ! BEDRAG !

INRICHTING EXCL. BTW             EXCL. BTW

Piano incl. stemmen (excl. pianist) xxx,00

Huren orgel voor concertgebruik (excl. organist) xxx,00

Podiumdelen 2 x 1 mtr, per stuk xx,00

Bekleding podiumdeel met tapijttegels 2 x 1 mtr x,00

Gebruik koortrappen (7 mtr, 3 treden) xxx,00

Standpanelen in standaard kleur xx,00

Stoelen volgens stoelenplan x,00

Uitkooptarief arbeidskosten stoelenplan (tot 500 stoelen) xxx,00

TECHNIEK

Krachtstroomaansluiting xx,00

Zwerfkasten xx,00

Elektriciteitsverbruik, verbruik                                    van datum / uur:                                                   tot datum / uur:

Elektriciteitsverbruik hoog (piektarief), per kWh 0,xx

Elektriciteitsverbruik laag (daltarief) per kWh 0,xx

Investeringsvergoeding vaste geluidsinstallatie xxx,00

Inhuur geluidstechnici + vaste fee op offertebasis

Verwarming, basis 1 uur extra opstarten, verder per uur afgerond  per uur  xxx,00 opstart  xxx,00

Datum:                                                                                            __ __ uren x h xxx,00 van         uur van                          uur

Datum:                                                                                            __ __ uren x h xxx,00 van         uur van                          uur

Datum:                                                                                            __ __ uren x h xxx,00 van         uur van                          uur

PERSONEEL

Retirade, per dag xx,00

Garderobe per 150 gasten / dagdeel, ochtend en/of middag

Garderobe, avondtoeslag

xx,00

+ 20%
                

Extra personeel van 08.30 - 18.00 uur, p.p.p.u. 

                                                 18.00 - 24.00 uur, p.p.p.u. 

                                                 24.00 - 08.30 uur, p.p.p.u.

xx,00 

xx,00

xxx,00

OVERIG

Extra vuilcontainer xxx,00

Ophangen buitenbanier (noordtransept), incl. demontage (2 p.) xxx,00

6% BTW 19% BTW

Subtotaal netto 

BTW-bedrag

TOTAAL
Eventueel vervolg op achterzijde van dit blad >
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LOGBOEK VERHURING/ACTIVITEIT HUUROVEREENKOMST

OPMERKINGENBLAD OVER DE VERHURING (door dienstdoend beheerder)

Wat ging er goed en wat ging er fout:

Welke goederen zijn alsnog geleverd en moeten nog berekend worden:

Extra tijd voor- of na afloop van de verhuring, dat doorbelast moet worden:

Van wanneer tot wanneer is de verwarming ingeschakeld:

Overige opmerkingen:


