Aanvraagformulier voor het gebruik van Het Netepaleis

Gedaan op datum: .. - .. - …

Het domein van Het Netepaleis is privaat. Je kan een aanvraag doen om deze locatie te gebruiken
mits goede afspraken. Het Netepaleis is geen bedrijf, geen “Feestzaal” en heeft geen “Prijslijst”.
Elke aanvraag wordt apart bekeken als we voldoende concrete informatie ontvangen. Denk daarom
eerst na over datum of periode en mogelijk het aantal genodigden zodat we uw vraag juist kunnen
inschatten.
Wij behandelen uw gegevens met respect, deze worden niet aan anderen doorgegeven en alleen
verwerkt i.v.m. uw interesse in Het Netepaleis.
Deze aanvraag is niet bindend, wel richting gevend.
Als de bewoners en medewerkers het mogelijk zien dan kan je binnen de twee weken een voorstel
ontvangen per mail. Indien het Netepaleis niet vrij is of het niet mogelijk zou zijn ontvang je spoedig
een antwoord.
Gegevens:
Naam organisator/aanvrager: …
Heer/mevrouw:…………………
wonende te:…………………….
Email:…………………………
Gsm:………………………
Tel:………….
Ik heb interesse om Het Netepaleis te gebruiken voor:
O Verjaardagsfeest leeftijd jarige is …
0 Schoolreis of uitstap met vriendengroep, vereniging…
O Babyborrel
O Lentefeest / Communiefeest
0 Familiefeest
O Trouwfeest
O Teambuilding, ledenfeest, vriendenweekend
O Andere gelegenheid meer specifiek: …
Korte omschrijving van wat je zou wensen…
Om welke reden zou je Het Netepaleis geschikt vinden: …
0 Ik heb al een bezoek gebracht aan Het Netepaleis ter gelegenheid van…
0 Ik leerde Het Netepaleis kennen via…
Heb je al bepaalde datum of data? ..-…- 20..
of
In welke maand(en) verkies je bepaalde periode in het jaar? …
Vermoedelijk aantal genodigden: … Volwassenen+ … Kinderen – 12jaar Totaal: … personen
Kan je inschatten “van en tot hoe laat” je wenst gebruik te maken van het Netepaleis voor het
evenement zelf? …u -…u.
Zou je een dag vooraf en eventueel erna reserveren of nodig hebben om op te bouwen?
Ervoor: ja/neen
Erna ja/neen
Er zijn vele mogelijkheden qua catering, invulling, aankleding die gerust kunnen besproken worden.
Dank voor uw aanvraag en tot ziens in Het Netepaleis! Volg alvast onze Facebookpagina!

https://www.facebook.com/Het-Netepaleis-Kessel-540080706006893/
www.hetnetepaleis.be

