
Regels afhuren PSOR café  

Het is mogelijk om PSOR af te huren voor privé evenementen zoals borrels, vergaderingen, 

personeelsuitjes, ect. Bij het afhuren van PSOR wordt onderscheidt gemaakt in twee soorten 

doeleinden: afhuren als vergaderruimte of afhuren als café.  

PSOR kan gratis worden afgeboekt als vergaderruimte , er gelden dan de volgende regels: 

- Als de ruimte wordt afgeboekt als vergaderruimte mogen er géén alcoholische dranken 

worden geschonken of genuttigd.  

- Er kan geen gebruik worden gemaakt van de bar, of de glazen die achter de bar staan. 

- De ruimte dient hetzelfde te worden achterlaten als dat het aangetroffen is. Dit betekent dat 

alle eigen versieringen/ spullen zijn opgeruimd en dat de tafels en stoelen (schoon) terug staan 

op hun originele plaats. 

- Mocht hier na controle van het PSOR bestuur niet aan worden voldaan, dan worden er 

schoonmaak kosten van 50 euro in rekening gebracht.  

PSOR kan ook worden afgehuurd als café, dit geldt als een evenement wordt georganiseerd waarbij 

alcoholische dranken worden geschonken. Hiervoor gelden de volgende regels: 

- Als er een evenement wordt georganiseerd waarbij alcoholische dranken worden geschonken 

moet er één PSOR bestuurder in de rol van barpersoneel/ BHV’er per 40 gasten aanwezig zijn.  

- Eigen alcoholische dranken mogen gratis worden weggeven, mits het géén besloten borrel is. 

Dit betekent dat iedereen de borrel vrij mag betreden en van de gratis aangeboden 

consumpties gebruik mag maken.  

- Eigen alcoholische dranken mogen dus niet verkocht worden, of geruild worden tegen 

diensten of goederen. 

- In alle andere gevallen worden alcoholische dranken van de bar in PSOR afgenomen. 

- De afhurende partij mag zelf voor de catering van eten zorgen. Bittergarnituur, nootjes of 

nacho’s kunnen van te voren bij PSOR besteld worden. 

- Wensen voor speciale bieren/ wijnen kunnen vooraf worden aangegeven en kan alleen per 

fust/ krat/ fles worden besteld. 
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