
DOOR U TE VOORZIEN 

✓ Keukenhanddoeken, afwasmiddel 

✓ Vuilniszakken & PMD zakken 

✓ Koffie, melk, suiker 

✓ Tafellinnen of tafelnapjes, servietten 

✓ Kurkentrekker/flessenopener 

 

TER BESCHIKKING 

 

ZAAL 

✓ Volledig ingerichte zaal met bar (90m²= 15m op 6m)      

✓ Glazen, borden, bestek, tafels, receptietafels, stoelen  

 

TAFELS & STOELEN 

✓ 60 stoelen, 8 receptietafels + hoezen 

✓ 14 tafels: 4 x 80/80cm, 8 x 120/80cm, 2 x 140/80cm. Indien nodig extra tafels 

mogelijk 

✓ Tafelnappen (beige) kunnen gehuurd worden à 4.50€/stuk 

->  Opgelet:  

tafels opheffen om te verplaatsen, niet schuiven of tegen de muur plaatsen  

  

BORDEN & GLAZEN 

✓ Glazen : 60 wit, 60 rood, 60 champagneglazen  

✓ Jupilerglazen. Speciale bierglazen best zelf meebrengen of brouwer 

✓ Standaard borden en bestek (aangepast gleiswerk wordt door de traiteur 

meegebracht) 

✓ 60 koffietassen en onderbordjes 

 

KEUKEN 

✓ Professionele keuken 

✓  industriële vaatwas 

✓ oven 90 cm (binnenmaat B 63cm H 33)  

✓ koffiepercolator: inhoud 100 tassen (3 soeplepels koffie/ 1,7l. water) 

✓ Kleine diepvries geschikt voor ijstaart 

 

BAR 

✓ Bar met ondertoog-koeling 

✓ Muziekinstallatie: USB-stick, spotify, laptop en microfoon kunnen aangesloten worden 

✓ Na 21u zet u de geluidsinstallatie wat minder (geluidsoverlast t.o.v de logerende 

gasten) 

 

 

TERRAS  

✓ Aangrenzend privé terras voor recepties met 6 receptietafels (+hoezen) 

✓ Tuin, terras, parking, speeltuin 

 

 



  NADIEN 

 

✓ GLAS & VUILNIS wordt terug mee genomen, alsook alle versiering buiten 

✓ GLAZEN & EETGEREI netjes opgeblonken en op de juiste plaats teruggezet 

✓ BREUK MELDEN indien iets gebroken is  

✓ ZAAL is BEZEMSCHOON EN GEDWEILD 

✓ UITZETTEN van AIRCO, BARFRIGO, VAATWAS & OVEN  

✓ FILTER vaatwas uitspoelen na gebruik 

✓ ALLE LICHTEN & KAARSEN UIT 

 

Er wordt een inventaris opgemaakt. Na het feest wordt gecontroleerd of alles in 

goede staat aanwezig is. Schade/diefstal aan de infrastructuur valt ten laste van de 

huurder. 

 

 PRAKTISCHE WEETJES 

✓ VAATWAS  

aanzetten: groene knop, kap naar beneden, wachten tot het oranje licht aangaat 

vaat in de waskorven en in de machine schuiven 

zeep en spoelmiddel wordt automatisch voorzien 

glazen droogt u best nog even na 

na laatste gebruik groene knop uitzetten en stop in de filterbak uittrekken 

 

✓ KOFFIEPERCOLATOR 

3 soeplepels koffie per 1.7l water (8 tassen) 

filter aanwezig 

circa 1uur voordien aanzetten, koffie blijft warm 

uitzetten wanneer deze bijna leeg is (oververhitting) 

 

✓ AIRCO 

SCHUIFDEUR terras best DICHT houden (werking airco & vliegen binnen) 

             Airco: groen lichtje= AAN/UIT                 Ideale temperatuur: 22°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temp. lager                Temp. Hoger 

✓ MUZIEKINSTALLATIE met geïntegreerde boxen 



INTERNETRADIO: SOURCE A 

USB STICK 

SPOTIFY: u voorziet volgend kabeltje -> INPUT D en KIES ‘SOURCE D’  

 

     
 

 VOORWAARDEN 

Uw reservatie is pas definitief na betaling van 250€ voorschot binnen de 14 dagen. 

Bij niet betaling wordt de reservatie geannuleerd.  

Ten laatste de dag voordien of bij aanvang van uw feest wordt alles afgerekend.  

Een waarborg van 50€ wordt behouden tot de dag na het feest. 

De zaal is beschikbaar van 6u00 tot 21u00. De dag(en) voordien kan u langskomen met uw 

gerief. Indien de zaal vrij is kan u alles klaarzetten. 

 

Voor plaatsing van springkasteel, frigowagen e.d wordt er een energietoeslag van 10€ 

gerekend 

De zaal wordt nadien netjes afgeleverd. Extra opruimkosten worden vergoed aan 

30€/werkuur 

Er geldt een algemeen rookverbod binnen. Honden worden niet toegelaten 

De zaal wordt niet verhuurd voor fuiven of luidruchtige avondfeesten met discobar. In het 

laagseizoen is dit eventueel wel mogelijk in samenspraak met de verhuurder. Indien u alle 

kamers afhuurt is dit ook mogelijk 

U en uw gasten zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij gaan voorzichtig om met het 

speelmateriaal. Het is niet toegelaten gebouwen & terreinen te betreden die niet tot de 

verhuring toe behoren, met name de groene koepelhangaar en weiden. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan derden, zowel persoonlijk als materieel  

Geniet van uw feest, maar hou ook rekening met de hotelgasten. 

Graag de rust van onze gasten te respecteren nà 21u. (spelende kinderen, lawaai buiten)                                                                      

 

 


