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Checklist op einde activiteit door verantwoordelijke 
 
Datum…………………………………..  Verantwoordelijke: ……………………………………………………………………………… 
 

• Alle door de verhuurder ter beschikking gestelde voorwerpen moeten ter plaatse blijven. (cfr. Lijst 
met overzicht bij contract gevoegd) 

• Alle gebruikte voorwerpen reinigen: o.m. tafels, stoelen, koelkast, gasvuren  
• Borden, bestekken, tassen en glazen afwassen enz. Alles soort bij soort en op zijn oorspronkelijke 

plaats terugzetten.  
• Aanrecht en afwasmachine dienen volledig leeggemaakt en gereinigd te worden. 
• Zalen, tafels, stoelen en materialen dienen teruggeplaatst te worden op hun oorspronkelijke plek. 

(cfr. Pancarte met de tekening) 
• De vloeren droog geveegd en/of gedweild. (bovenzaal mag niet gedweild worden) 
• Zo het podium gebruikt werd: vegen en klam vochtig dweilen 
• De sanitaire inrichtingen dienen net achtergelaten te worden.  
• Restafval (zakken van 50L) en PMD in zakken van IVAGO kan ter plaatse blijven op de daarvoor 

aangeduide plaats. 
• Bar: drank aanvullen (achteraan de nog staande flessen) 

checken dat frigodeuren goed dicht zijn 
• Leeggoed: alles juist gesorteerd. Tel uw leeggoed en noteer dit op de voorzien lijst (enkel voor 

feestzaal) 
Zelf meegebracht glaswerk (flessen, bokalen) en verpakkingen, eetwaren moeten door de huurder 
onmiddellijk na gebruik van de lokalen meegenomen worden. 
Keukenafval moet door traiteurs en inrichters van feesten meegenomen worden. Anders worden 
bijkomende kosten aangerekend. 
Verlichting: 
- aan de bar licht doven (lichtpunt is boven de bar) 
- zo podium gebruikt werd: backstagelicht doven links naast podium achter de deur naast onder 
zekeringskast tegen de muur 
- lichten in zaal: allemaal doven naast de ingangsdeur: eerst op volle kracht zetten (zo er werd 
gedimd) en dan uitdoen 
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• Verluchting feestzaal: uitzetten 
• Alle deuren dicht en sluiten 

• Sleutels onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit terugbezorgen zoals schriftelijk 
afgesproken.  

• Alle materialen van de huurder moeten onmiddellijk door de huurder of diens aangestelde worden 
meegenomen.  

Gebroken of beschadigd materiaal moet steeds schriftelijk gemeld worden bij het terugbezorgen van de 
sleutels. Verzuim leidt tot verdubbeling van de vervangingskosten.  
glasbreuk: ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De huurder staat in voor elke schade aangericht aan het gehuurde lokaal.  
aangebrachte schade: ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De aangestelde verantwoordelijke van de huurder doet op het einde van de activiteit en na de opkuis een 
controle uitvoeren op basis van deze beschikbare checklist. 
Er wordt ervoor gezorgd dat het gebouw ten laatste om 24u door iedereen verlaten is. 
 
Handtekening verantwoordelijke 
 
Deze lijst is samen met de lijst van de verbruiken aan de verhuurder te bezorgen. 
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