
Prijzen verhuur ’t Lodje 

Dagverhuur 

Particulieren      Verenigingen Bocholt 

Keuken €50 (koelcel inbegrepen) 

Eetzaal + keuken € 125      Eetzaal + keuken €75 

Klein lokaal €20       

Grote zaal boven €200 (koelcel inbegrepen)  Grote zaal boven €130 (koelcel inbegrepen) 

Douches €50 

 

Porselein, bestek en koffiemachine zijn inbegrepen bij de eetzaal of grote zaal. 

Verbruikskosten van de nutsvoorzieningen zijn inbegrepen in de prijs.  

Afval dient bij het vertrek zélf meegenomen te worden door de huurder. 

 

De waarborg bedraagt €100 en u dient zelf het meubilair proper achter te laten, afval te verwijderen 

en de gangen en lokalen te borstelen. U kunt een keuze maken om de lokalen en gangen zelf te 

poetsen of het te laten poetsen. Hieronder vindt u de prijzen om het te laten poetsen. 

 

Poetsen van 

 

Keuken €40 

Eetzaal €50 

Grote zaal boven €80 

Klein lokaal €10 

( U dient zelf het meubilair proper achter te laten, afval te verwijderen en de gangen en lokalen te 

borstelen) 

 

 

Weekendverhuur 

 

Gelijkvloers €300 

Heel het gebouw €450 

De waarborg bedraagt €300 (in beide gevallen) 

 

Bij het begin en het einde van de verblijfsperiode wordt de stand van de water- gas- en 

elektriciteitsmeter opgenomen. 

Verbruikskosten van de nutsvoorzieningen worden bijkomend aangerekend en afgehouden van de 

waarborg. 

Afval dient bij het vertrek zélf meegenomen te worden door de huurder. 

  



Bivakverhuur 

€3000 voor 11 dagen voor maximum 80 personen. Voor elke persoon boven deze 60 personen dient 

men per persoon per dag €3 extra te betalen. 

Voor een extra dag is het €275 + boven de 80 personen €3 extra per persoon. 

De waarborg bedraagt €750. 

Bij het begin en het einde van de verblijfsperiode wordt de stand van de water-  

gas- en elektriciteitsmeter opgenomen  

Verbruikskosten van de nutsvoorzieningen worden bijkomend aangerekend en afgehouden van de 

waarborg. 

Bij het bivak verhuur zit er geen servies inbegrepen. 

 

 

Voor het boeken van ’t Lodje en verdere vragen kan u terecht bij Jef Aendekerk op het e-mailadres: 

verhuur@chirolozen.be 


