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Betreft: Samenwerking nieuwe drankleverancier GVS Drinks – GC Felix Sohie

Beste vereniging,
Beste cultuurraad,
Beste Raad van Beheer,
Vanaf deze week starten we met de samenwerking met GVS Drinks. Dit is
de nieuwe drankenleverancier waar we beroep op zullen doen voor de
activiteiten in de cafetaria van het GC Felix Sohie.
We willen jou vragen om vanaf heden met deze partner samen te werken
en we raden dit om praktische redenen alle huurders sterk aan. We starten
met een samenwerking van een proefperiode van 3 maanden. Daarna
volgt een evaluatie.
CONTACTGEGEVENS


GVS Drinks
Ferdi en Rudi Goovaerts
info@gvsdrinks.be
www.gvsdrinks.be
02/253.41.97
Keistraat 41, Steenokkerzeel

STOCK



We werken met 1 stock. Deze voorraad kan je raadplegen in de
voorraadkamer achter de toog van de cafetaria.
Elke dinsdag en vrijdag wordt de stock indien nodig aangevuld.

ASSORTIMENT


De stockvoorraad bestaat uit:
o Pils
o Leffe
o Duvel
o Hoegaarden
o Kriek
o Westmalle Tripel
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Waters
Cola
Cola zero
Limonade
Ice Tea
Wijn (fairtrade)
Fruitsap (fairtrade)
Prosecco

o
o
o
o
o
o
o
o
FACTURATIE
-

GVS
Drinks
factureert
rechtstreeks
naar
de
betrokken
huurder/gebruiker van de cafetaria.
GVS Drinks kan het standaardassortiment factureren per flesje. Alle
speciale bieren die een vereniging wil bestellen, is per bak.
Alle dranken die niet in het standaardassortiment zijn opgenomen,
dien je apart te bestellen bij GVS Drinks.

PRAKTISCHE AFPSPRAKEN MET DE HUURDER (privé of vereniging)
-

De

samenwerking

is

-

De totaalcontrole is in handen van GVS Drinks. De
onthaalmedewerker in het GC Felix Sohie, Wim Maris, zal instaan
voor de tussentijdse controle van de voorraad en de (eventuele)
tussentijdse bestellingen voor de aanvulling van de basisstock.

-

Voor een groter event/grotere bestelling:
o Er gebeurt een bestelling/levering apart van de bestaande
stock.
o De huurder neemt altijd zelf contact op met GVS Drinks en
geeft capaciteit (aantal geschatte bezoekers/klanten/gasten)
door.
o Tip voor de verenigingen bij bestellingen: verbruik vorig jaar
+¼

-

Prijslijst van GVS Drinks kan je op www.gvsdrinks.be raadplegen.

-

Elke huurder van de cafetaria houdt zelf zijn/haar verbruik bij via
de werkfiche van GVS. Elke huurder geeft eindverbruik door na
afloop aan info@gvsdrinks.be, en plaatst cultuur@hoeilaart.be in cc.

-

Elke huurder vult zelf frigo aan en maakt zelf de frigo weer leeg.

-

Elke huurder geeft eigen eindverbruik door via info@gvsdrinks.be
en cultuur@hoeilaart.be.

-

GVS Drinks werkt niet met minimum forfait voor een vereniging.

-

Voor alle evenementen
aanvragen en verwittigen!

-

Het verbruik (lege flessen en lege bakken) wordt na het event apart
gezet.

-

Contactpersonen

bij

opgestart

in

GVS

sinds

15

oktober

mei/juni/zomermaanden:

Drinks:

Rudy

en

2016.

tijdig

Ferdy.
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-

Elke vereniging staat zelf in voor het wegbrengen van de lege
flessen wijn/cava/prosecco (leeggoed).

-

We hangen deze afspraken en regels op in de voorraadplaats van
de cafetaria en aan de toog.

Voor meer informatie of verdere vragen, kan je terecht bij Katrien Claes
(katrien.claes@hoeilaart.be of 02/657 05 05) of aan het onthaal in het
GC Felix Sohie (cultuur@hoeilaart.be) of 02/657 05 04.
Met de meeste hoogachting.
Namens het college:
De gemeentesecretaris,

Geert Raymaekers

De burgemeester,

Tim Vandenput

3
www.hoeilaart.be

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 3940-5406-1561-7221 op www.verifieer.be.

