Algemene bepalingen:
1.) De CCN is bereid aan de gebruiker/huurder tijdelijk in bruikleen te geven een gedeelte van de CCN
te weten de keuken,de toiletgroepen de trap en het restaurant.
2.) De gebruiker moet op de hoogte zijn van de doelstellingen van de CCN, waaronder begrepen het
beoefenen van de Culinaire kookkunst. Het is niet de bedoeling een groot feest te houden.
Koken en genieten van het gekookte met vrienden of familie.
3.) De gebruiker draagt het risico voor het gebruik.
Er dient bij het gebruik van de Cuisine altijd iemand van de Cuisine aanwezig te zijn.
De Cuisine draagt er zorg voor dat het pand met daarin haar keuken, het restaurant en toiletgroepen
schoon en opgeruimd ter beschikking zal worden gesteld.
De gebruiker draagt er zorg voor dat de keuken veegschoon wordt opgeleverd, de werktafels schoon,
de afwas gedaan en de toiletten schoon.
De gebruiker is als goed huisvader verantwoordelijk voor de inventaris van de CCN.
Gebruiker dient zelf voor de aanwezigheid van keukenmessen zorg te dragen.
Doorverhuur aan anderen dan de huurder/gebruiker is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Gebruiker/huurder is zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de gasten zowel binnen als
buiten het gebouw.
Op de uitvoering van de gebruikers/huurder overeenkomst en haar gevolgen is het
Nederlands recht van toepassing.

Kosten:
Huur vanaf 12:00 uur tot 24:00 uur :
200,00 (exclusief drank en ingrediënten)
U zorgt dan zelf voor de inkoop van de ingrediënten en de samenstelling van het menu.
Afwasser beschikbaar gesteld door CCN
50,00

Kosten inclusief ingrediënten en menu samengesteld door de CCN:
Dit menu zal veelal het lopende maand menu zijn dat is samengesteld door de wijn/spijscommissie
5 gangen menu
42,50 (exclusief drank en exclusief afwasser, maar geen huur)
Drank: Kostprijs winkel plus 6,00 euro (Er is wijn beschikbaar in de CCN passend bij het menu)
Drank: Eigen wijn dan betaalt U alleen Kurkengeld ( 6,00)
Drank: Frisdrank en bier 1,00 per consumptie.

