10 geboden in zaal Edma ...
1. Er staan 15 tafels en 100 stoelen gestapeld op de karren. Na het evenement
moeten ze PROPER en DROOG terug op de juiste plaats. En netjes stapelen aub!
2. Plakband/vijzen/nagels ... in de zaal is verboden. Alle resten worden verwijderd
en beschadigingen hersteld op kosten van de huurder. Let op, dat kan serieus
oplopen!! De eerste die een vijs in de muur draait, slaan we dood. De tweede ook.
Enkel aan het houten rekje van de zijmuur kan je dingen vastplakken met goeie
tape die geen sporen achterlaat. In de kaders hangen affiches van activiteiten van
klanten van Edma en Dreef. Geef je affiches af aan de zaalverantwoordelijke en die
zorgt ervoor. Ook kan de uitbater op openbare events altijd flyers op de tafels
leggen met activiteiten op van Smile-Events zalen.
3. In alle vuilbakken, ook op de toiletten, dienen vuilzakjes geplaatste te worden. Na
het evenement dienen deze verwijderd te worden en in het midden van de zaal
gezet worden (retributie 25 euro) of meegenomen te worden. De vuilzakken breng
je zelf mee of neem je van het rek (6 euro per rol).
4. De toog dient volledig proper te zijn, geen bier- of colavlekken meer. De glazen
netjes droog en op de juiste plaatsen in de rekken. Het leeggoed helemaal
gesorteerd in de juiste bakken en de frigo's netjes aangevuld.
5. Buiten dient alle afval afkomstig van het evenement opgeruimd te worden. Ook
datgene dat op straat ligt. Denk aan onze buren!
6. Ook het podium dient proper gemaakt te worden net zoals de keuken.
Vergeet dat niet!
7. Op het einde doof je alle lichten, doe je de verwarming uit en sluit je alle deuren.
8. Alle beschadigingen of technische mankementen onmiddellijk melden via sms
aub 0495 16 01 15.
9. Alle dranken moeten via Smile-Events (Dranken De Kroon) worden besteld. De
brouwerij staat hier geen enkele uitzondering op toe. Ook warme dranken vallen
hieronder. Snoepgoed en verse soep mag wel meegebracht worden, net als de
catering. Die is ook volledig vrij.
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