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Bijlage III: TARIEVEN en RICHTLIJNEN voor verbruik van warme
dranken in de accomodaties Gildenhuis Reet (café niet inbegrepen)
1. AFNAME
Vanaf november 2015 dienen ook warme dranken in het Gildenhuis afgenomen te
worden.
2. KOFFIE
a. Bij groot verbruik. Vanaf 100 tassen is het aangewezen om een percolator
koffie te bestellen. Het toestel in de feestzaal kan 2 percolators koffie
tegelijkertijd klaarmaken. Elke percolator schenkt 110 tassen.
i. Koffie ‘déca’ = Cafeïnevrij Softpack décaféiné
ii. 0,500 kg koffie per percolator
b. Bij klein verbruik. Voor kleinere verbruikhoeveelheden zijn filters de
aangewezen keuze. Zowel caféiné als décaféiné kan besteld worden.
i. Koffie = Rombouts Dessert, caféiné en décaféiné
ii. Verpakking in rollen van 10 stuks vacuum verpakt.
iii. Vergoeding altijd per rol van 10 stuks. Geopende, onverbruikte
rollen worden volledig aangerekend en mogen door de gebruikers
meegenomen worden.
c. Vergoedingen
i. Percolator 110 tassen
ii. Filter caféiné
iii. Filter décaféiné

EUR 30,00 per percolator (all-in tarief)
EUR 10,00 per rol (10) (all-in tarief)
EUR 10,00 per rol (10) (all-in tarief)

d. Inbegrepen zijn
i. Rombouts tassen, ondertassen, lepeltjes
ii. Suikerklontje (verpakt), melkcup en speculoos (verpakt)
3. THEE
a. Keuze thee
i. Rombouts thee per zakje verpakt
ii. Rozenbottel per zakje verpakt
b. Vergoedingen
i. Thee per zakje

EUR 1,00 per zakje (all-in tarief)

c. Inbegrepen zijn
i. Tassen (glas), ondertassen, lepeltjes
ii. Suikerklontje (verpakt), melk- of citroencup en speculoos (verpakt),
appelsien
4. VOORRAAD
a. Voorraad bevindt zich achter het buffet in een afgesloten kast
b. Gerant/stuurgroep zorgen voor een minimum voorraad
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5. PRAKTISCHE REGELING AFNAME KOFFIE & THEE
a. Gebruikers moeten steeds VOORAF met gerant afspraken maken wat moet
voorzien worden:
i. Ofwel bij aanvraag boeking aan gerant opgeven (opgenomen in
aanvraag)
ii. Ofwel nadien minstens 1 week vooraf bij gerant opgeven
iii. Appelsien voor rozenbottel zal door gerant apart voorzien worden
maar is mee opgenomen in de ‘all-in’ tarieven
b. Gerant zal verbruik opnemen en vermelden op fiche drankverbruik
c. Verrekening gebeurt via de afrekeningsnota van het evenement
6. STANDAARD VOORRAAD
ARTIKEL
Koffie percolator Déca
Softpack décaféiné
Filters – dessert cafiné
Filters – dessert decafiné
Thee – natuur
Thee –rozenbottel
Suiker
Melkcups
Citroencups
Speculooskoekje
Appelsien

VERPAKKING
Doos met 8 pakjes (250gr/pak)

AANTAL
3 dozen

Doos 12 rollen (10 filters/rol)
Doos 12 rollen (10 filters/rol)
Doos 100 zakjes
Doos 100 zakjes
Doos 1000 zakjes
Doos 200 stuks
Doos 120 stuks
Doos 200 stuks
Op aanvraag

2 dozen
1 doos
2 dozen
1 doos
1 doos
3 dozen
1 doos
2 dozen
Geleverd door gerant
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