INFO FICHE CASTELHOF

1. LOCATIE CASTELHOF
Molenstraat 102, 1700 Dilbeek
Niet overdekte fietsparking aanwezig
Er kan binnen het domein geparkeerd worden, als huurder ben je
verantwoordelijk dat jouw bezoekers niet op het gras of in de bosjes
parkeren. Alle noodingangen dienen vrij te blijven! Stimuleer de bezoekers
om buiten het domein te parkeren. Aan het begin van het domein is een hek
om af te sluiten.
-

Parkeerplaatsen op de site: 11 plaatsen
Parkeerplaatsen aan ingang: 15 plaatsen
Gratis parkeergelegenheid aan het station

De Lijn 116 aan Sint-Martens-Bodegem Station

Treinstation Sint-Martens-Bodegem op 100 meter

Oud klooster met mooie tuin en speeltuin en basketbalveld.
Meerdere kleine zalen geschikt voor vergaderingen of vormingen, ook zalen met keukens geschikt voor
recepties of eetfeesten. Kapel voor feesten.
1.1 VERGADERLOKALEN
De zalen worden verhuurd in een vaste opstelling (In iedere locatie hangt een schema met de zaalopstelling).
De huurder is zelf verantwoordelijk om het materiaal op te bouwen of hierover afspraken te maken met de
zaalverantwoordelijke.

Gelijkvloers
Grootte
lokaal
ZAAL 1

Maximum
capaciteit

Basisopstelling

Zaaltype

50 personen
72m2
(13m x 5m)

Zie foto

L

ZAAL 2

40 personen
45m2

Zie foto

L

(8m x 5m)

Voorzieningen zaal 1 en 2:
-

Stoelen en tafels voor 50 personen
Diascherm + beamer (enkel in zaal 1)
Schrijfbord (enkel in zaal 1)
Spoelbak (enkel in zaal 1)
Wifi

Voorzieningen waarbij standaard logistieke ondersteuning wordt aangerekend:
-

Mobiel diascherm
Flipchart (4)
2 x set van 8 partytafels + hoezen
Plooibanken
Plooitafels
Bakfrigo’s

Niet voorzien:
De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders die bij Drankenservice
Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%.

Eerste verdieping
Grootte lokaal

ZAAL 3

53m²

Maximum
capaciteit

Basisopstelling

Zaaltype

14
personen

Zie foto

22

Zie foto

M

21

Zie foto

M

15
personen

Zie foto

M

6
personen

Zie foto

S

M

(13m x 4m)

ZAAL 5
56m2
(9m x 6m)

ZAAL 6
68m2
(10m

x 6m)

JIND-LOKAAL
33m2
(7,5m

Repetitieruimte 1

x 4,5 m)

6 x 3.6
21.6 m²

Voorzien 1e verdieping:
-

Tafels en stoelen
Vaste beamer met diaschem (enkel Jind-Lokaal)
Jind-Lounge: extra ruimte met 17 zitblokken en lavabo (enkel Jind-Lokaal)

Niet voorzien 1e verdieping:
-

Wifi

1.1 KEUKEN CASTELHOF
Grootte
lokaal
Keuken

Zaaltype

XL

72 m²
(12 x 6 m)

Voorzieningen keuken:
• Frigo’s in de keuken
• Servies & glazen - 200 personen
• Koffiecontainer
• Friteuse
• 6 vuren
• Oven
Niet inbegrepen
• Bij gebruik van de friteuse dient men zelf voor olie te zorgen. 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.…

1.2 KAPEL CASTELHOF

Afmetinge
n
KAPEL

Zaal:
174m2
(18m x
10m)
Podium:
43m2
(5m x 10m
)

Voorzieningen (inbegrepen in zaal):
-

36 tafels
250 stoelen
Berging met spoelbak en afwasmachine
3 doorgeeffrigo’s (tussen berging en kapel)
1 diepvriezer
150 frisdrankglazen
150 wijnglazen
150 cavaglazen
Gebruik van het balkon mogelijk op aanvraag
Zwak signaal wifi

Voorzieningen waarbij standaard logistieke ondersteuning wordt aangerekend:
-

Mobiel diascherm
Flipchart (4)
2 x set van 8 partytafels + hoezen
Plooibanken
Plooitafels
Bakfrigo’s

Maximum
capaciteit
300
personen
rechtstaand
150
personen
zittend

Zaaltype

XL +

1.3 REPETITIERUIMTE 0
Afmetingen

REPETITIERUIMTE 0

5.8 x 5.8
33.64 m²

Maximum
capaciteit

Zaaltype

8

M

Voorzieningen (inbegrepen in zaal):
-

Mengpanelen
Statieven
Versterker + boxen
Micro-statieven + micro’s
Drumtoestel

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

XL

€ 10

€ 37,5

XL +

€ 13

€ 45

Per dag max. 15 uur

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

