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Drankprijzen: vergaderingen, enkel bij Huur 1
vanaf 01/01/2020 v2

Omschrijving eenheid prijs € incl

Frisdranken water bruisend liter 2,60
flesje 20cl 1,30

water niet bruisend liter 2,60
flesje 20cl 1,30

limonade liter 2,60
coca cola liter 3,60

flesje 20cl 1,40
coca cola zero liter 3,60

flesje 20cl 1,40
sprite flesje 20cl 1,40
fanta flesje 20cl 1,40
fruitsap liter 3,20
looza appelsien flesje 20cl 1,40
tonic flesje 20cl 1,70
gini flesje 20cl 1,50
ice tea flesje 25cl 1,40

Bieren jupiler vat 50l / liter 6,00
vat 30l / liter 6,00
flesje 25cl 1,50

Jupiler 0,0% flesje 25cl 1,50
palm flesje 25cl 1,60
hoegaarden flesje 25cl 1,60
kriek Lindemans flesje 25cl 1,80
leffe donker flesje 33cl 2,10
leffe licht flesje 33cl 2,10
trappist Westmalle flesje 33cl 2,00
tripple Westmalle flesje 33cl 2,20
duvel flesje 33cl 2,20
zeunt flesje 33cl 2,20
vliet dubbel flesje 33cl 2,30
vliet trippel flesje 33cl 2,30
vliet spelt flesje 33cl 2,10

Wijn en likeur wijn wit fles 9,00
wijn rood fles 9,00
wijn rosé fles 9,00
cava fles 12,50

Warme dranken koffie filter tas 1,60
koffie filter deca tas 1,60
thee tas 1,60
chocomelk warm tas 1,60
soep tas 1,60

Het zaalbestuur heeft altijd het recht indien nodig de drankprijzen aan te passen,
 zonder de huurder hiervan op de hoogte te brengen.
De actuele prijzen zijn steeds te raadplegen op de website: pctenaard.be
De Korting zal als volgt berekend worden op de prijzen excl. BTW:
Tem 30 consumpties: geen korting
Vanaf 31 tem 150 consumpties: 
    Korting = ((drankprijs huur 1) – (drankprijs huur 2 en 3)) x (aantal consumpties – 30) / ( 150-30)
Meer dan 100 consumpties:
    Korting = ((drankprijs huur 1) – (drankprijs huur 2 en 3))
De korting wordt weergegeven per BTW percentage en hierop BTW berekend.
De weergegeven (drankprijs huur 1) is een afronding, de berekening gebeurt met een niet afgeronde prijs.
Als de weergegeven prijs verschilt van (drankprijs huur 1) wordt de weergegeven prijs gebruikt.


