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Behoort tot Groep Zorg H. Familie

Aanbod
Rustenhove biedt graag de mogelijkheid om een familiebijeenkomst, -feest (waarin de bewoner/gebruiker centraal
staat) te laten doorgaan in Rustenhove. Zo kan de bewoner/gebruiker met volle teugen van het feest genieten en toch
in zijn/haar vertrouwde omgeving blijven.
Zaal

Maximum aantal
personen

Reservatiekost

Cafetaria

Max 30 pers.

Gratis / 20€ (1)

Gebruikskost materiaal (3)

Breuk van glas /
porselein
--

0€ / persoon
Vergaderzaal

Zaal op de afdeling
(14u – 17u)

De Winde

(2)

Max 25 pers.

15€

Max 15 pers.

25€ (2)

Max 30 pers.

50€ (2)

(indien alle materiaal en catering
meegebracht wordt of de catering in
Rustenhove wordt besteld)

1€ / persoon
(voorzien van eigen catering)

0,75 / stuk

Groepen van meer dan 30 personen verwijzen we graag door naar het Lokaal Dienstencentrum De Kring
(www.dekringledegem.be)
Reservatiekost
(1) We willen voorkomen dat vrijwilligers tijdens de opening van de cafetaria tafels in de cafetaria moeten gaan dekken.
Als de reservatie op voorhand wordt doorgegeven, dan wordt er geen reservatiekost aangerekend. Indien er geen
aanvraag is doorgegeven, wordt er een reservatiekost van €20 aangerekend.
(2) Als er gebruik gemaakt wordt van een aparte zaal (vergaderzaal, zaaltje op de afdeling of de Winde), dan wordt er
een reservatiekost aangerekend om de extra logistieke taken te vergoeden.
Materiaal
(3) Indien gewenst kunnen wij het nodige materiaal ter beschikking stellen. Hierbij maken we onderscheid tussen:
 Indien de versnaperingen in Rustenhove worden aangevraagd bieden we het materiaal gratis aan.
 Meebrengen van eigen versnaperingen (taart, broodjes, …) → €1 per persoon
Hierbij een overzicht van het materiaal die we aanbieden (koffietassen, onderbordjes, kleine en grote borden, bestek,
wijn- en cava glazen, longdrinks, …)
Extra aandacht vragen we bij het gebruik van DVC De Winde. Enkel het gereserveerde materiaal mag gebruikt worden.
Als u werkt met een externe traiteur of u brengt het eten van thuis uit mee, vragen we om al het nodige materiaal
(kookpotten, opscheplepels, …) zelf te voorzien. Het aanwezige materiaal wordt dagelijks in DVC De Winde gebruikt,
indien dit vuil is, of verloren gaat, is dit nadelig voor de dagelijkse werking.
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Indien we merken dat de dagelijkse werking van DVC De Winde verstoord wordt door gebruik of verloren gaan van
materiaal, of het niet correct terugplaatsen, zal een forfaitaire meerkost van €50 aangerekend worden bovenop de
nieuwwaarde van het verloren, beschadigde materiaal.
Opkuis
Aangezien we rekenen op de hulp van de vrijwilligers om alles klaar te zetten, vragen we om na de
familieaangelegenheid alles op de hoek van de tafel te sorteren. Zo kunnen de vrijwilligers alles snel afruimen. Gebruikt
u de vergaderzaal, zaal op afdeling of de zalen van De Winde, dan vragen we u om bij vertrek steeds alles correct terug
te zetten en het gebruikte materiaal op de kar te plaatsen.

Praktische regelingen
Tijdstippen
Dagelijks kunt u een tafel reserveren in de cafetaria. De vergaderzalen zijn tijdens het weekend steeds beschikbaar.
Het dagverzorgingscentrum De Winde is enkel op zondag of feestdagen ter beschikking.
Voor bijkomende informatie of reservatie kunt u steeds terecht bij Leen Denolf (diensthoofd hoteldienst)
leen.denolf@rustenhove.be of 056 54 96 75 (tijdens kantooruren).
Reservering
Tot ten laatste 14 dagen voor het feest kunt u het “aanvraagformulier tafelreservatie” binnen brengen bij Leen Denolf
(diensthoofd hoteldienst). Deze termijn leggen we vast om voldoende drank in de cafetaria te voorzien en tijdig de
gevraagde bestelling te kunnen doorgeven.
We leggen een maximum aantal tafelreservaties vast. Dit om de gewone cafetariawerking te garanderen. Zo willen we
aan bezoekers ook steeds de kans geven om nog een plaatsje te vinden. Bij feestdagen of speciale aangelegenheden is
het dus zeker aan te raden om tijdig een tafel aan te vragen.
Het “aanvraagformulier tafelreservatie” kunt u terugvinden op onze website www.rustenhove.be.
Betaling
De betalingen gebeuren steeds via de verblijfsnota van de bewoner/gebruiker.
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Algemeen directeur
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