
INFOFICHE CAERENBERGVELD 

 

1. LOCATIE CAERENBERGVELD 

Kerkhofstraat z/n, 1703 Schepdaal 

 

Niet overdekte fietsparking aanwezig 

 

Parking aanwezig voor 30 wagens 
 

 
De Lijn 118 aan bushalte ‘Schepdaal 
Geraardsbergsestraat’ of ‘Schepdaal Caerenbergveld’ 

 

Caerenbergveld is gelegen nabij het centrum van Schepdaal en het voetbalveld van FC Schepdaal. 

Caerenbergveld biedt een sporthal met cafetaria. Deze sporthal bestaat uit een grote zaal van 3 units die ook 

afzonderlijk kunnen gehuurd worden. Daarnaast is er ook een kleine zaal met uitgeruste keuken. Deze zaal is 

geschikt voor eetfeesten, ledenfeesten, privéfeesten, vergaderingen, opleidingen tot 200 personen.  

1.1  KLEINE ZAAL CAERENBERGVELD 

De zaal kan gehuurd worden voor eetfeesten, ledenfeesten, vergaderingen, opleidingen, recepties, cursussen, 

feesten allerlei (trouwfeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten, recepties,…).  

De basisopstelling van de zaal is een lege zaal. De huurder is zelf verantwoordelijk om het materiaal op te 

bouwen of hierover afspraken te maken met de zaalverantwoordelijke. 

 Grootte 
lokaal 

Maximum 
capaciteit 

Basis-
opstelling 

Zaaltype 

Kleine zaal 

 
 

240 m²  
(20 x 12 m) 

200 pers. - 
eetfeesten 

 
120 pers. - 

feesten 
 
 
 

 
 
 

Lege zaal 
 
 

 
 
 

XL  

 



Voorzieningen zaal:  

- 66 tafels (140 X 70 cm) 

- 250 stoelen 

Niet inbegrepen: 

- Er is geen wifi aanwezig 

- Beamer en projectiescherm 

- Drankvoorziening: hiervoor kan contact opgenomen worden met het cafetaria. De huurder is vrij om 

tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders die bij Drankenservice Schoentjes 

bestellen genieten van een korting van 10%. Overige dranken dienen zelf door de huurder voorzien te 

worden. 

 

1.2  KEUKEN CAERENBERGVELD 

 

 
 

Grootte lokaal Zaaltype 

Keuken 

 

42 m²  
(14 x 3 m) 

 

XL 

 

Voorzieningen keuken: 

- vaste toog en tapinstallatie 

- Frigo’s in de keuken 

- Servies & glazen - 200 personen 

- Koffiecontainer 

- Friteuse 

- 6 vuren  

- Koffiecontainer 

 



Niet inbegrepen 

- Olie voor de friteuse. Na gebruik van de friteuse moet deze geledigd worden. De gebruikte frituurolie 

dient na afloop van de activiteit meegenomen te worden 

- Afwasproduct, handdoeken, flessenopeners, enz.. 

 

1.3  SPORTZAAL CAERENBERGVELD 

De zaal kan gehuurd worden voor volleybal, badminton, basketbal, tennis, minivoetbal, zaalvoetbal, handbal, 

tafeltennis, dans, yoga, turnen en bestaat uit 3 units. 

De basisopstelling van de zaal is een lege zaal. De huurder is zelf verantwoordelijk om het materiaal op te 

bouwen of hierover afspraken te maken met de zaalverantwoordelijke. 

  Grootte 
lokaal 

Maximum 
capaciteit 

Basis-
opstelling 

Zaaltype 

Grote zaal 

 (FOTO) 
1176 m² 

  
  
  

  
Lege zaal 

  
  

  
  
  

XL  

  

Voorzieningen zaal:  

- Aanwezig materiaal:  

o Netten: volleybal, tennis, badminton, 

o Doelen: basketbalringen, minivoetbal, zaalvoetbal 

o Tafeltennistafels 

o Spiegels 

- Er zijn 4 mobiele tribunes die elk plaats voorzien voor 20 personen. Er is ook een vaste tribune voor 80 

personen. 

- Er zijn 6 kleedkamers, 1 scheidsrechterslokaal, 6 douches en 4 wc’s 

- Er is een cafetaria aanwezig 

 

Niet inbegrepen: 

- Er is geen wifi aanwezig 

- Materiaal:  

o Raketten 

o Ballen 

o pluimpjes 

 

 

2 TARIEVEN  



 

Tarieven zaal 

 • Categorie A: verenigingen en burgers die huren in functie van een socio-culturele of sportieve activiteit met 

een open karakter voor alle burgers 

• Categorie B: privéfeesten, bedrijven, niet-Dilbeekse verenigingen en burgers die huren in functie van een 

activiteit met gesloten karakter voor alle burgers 

De zaal kan enkel betreden worden binnen de vooraf vastgelegde tijdstippen, op de dagen dat de zaal gehuurd 

werd. Wil men de dag/avond voordien of nadien al/nog dingen in gereedheid zetten of op/afbouwen, kan dit 

enkel indien de zaal vrij is, er hierover op voorhand afspraken werden gemaakt, en dient de zaal hiervoor ook 

vooraf te worden gereserveerd en wordt de huurprijs aangerekend. 

   Categorie A   Categorie B      

Small   € 3   € 12     Prijzen per uur   

Medium   € 4   € 16      

Large   € 7   € 24   Per dag max. 15 uur   

XL   € 10  € 37,5     

XL +   € 13  € 45     

  

Tarieven logistiek  

Wij kunnen logistieke ondersteuning aanbieden als er lokalen moeten worden klaargezet/teruggezet in een 

andere opstelling dan de basisopstelling. Prijs per uur is prijs per begonnen uur. 

Logistieke ondersteuning  € 20 / uur 

  

 


	Infofiche Caerenbergveld
	1. locatie caerenbergveld
	1.1 KLEINE zaal CAERENBERGVELD
	1.2 keuken CAERENBERGVELD
	1.3 sportzaal CAERENBERGVELD
	2 tarieven


