INFOFICHE HUISJE MOSTINCKX
Dorpsplein 5, 1700 Sint-Martens-Bodegem
Niet-overdekte fietsenstalling
Parking aanwezig naast Dorpsplein

De Lijn: 116 Brussel - Ternat, halte
Dorpsplein Sint-Martens-Bodegem
Het treinstation "Sint-Martens-Bodegem"
bevindt zich op wandelafstand van huisje
Mostinkx

1. LOCATIE HUISJE MOSTINCKX
Het huisje kan verhuurd worden voor vergaderingen, opleidingen en workshops. Niet toegestaan zijn
fuiven. Het huisje is gesloten van november tot en met maart.
Iedere zondagen zijn er uitbatingen. Maximum einduur is 23 uur.

1.1

HUISJE MOSTINCKX
Groott Maximum Basis- Zaaltype
e
capaciteit opstelling
lokaal

Hoppeschuur

30m2
(6m x
5m)

Voorzieningen hoppeschuur:

30
personen Tafels en L
zittend
stoelen

•
•
•

40 stoelen en 10 tafels
3 picknicktafels buiten voor 8 personen per tafel
BBQ buiten

Niet voorzien:
• Diascherm + beamer
• WiFi
• De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders die bij
Drankenservice Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%.
• Handdoeken, afwasmiddel, vuilniszakken en toiletpapier. Restafval en PMD dient worden
meegenomen.

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.

Small
Medium
Large
XL
XL +

Categorie Categorie
A
B
€3
€ 12 Prijzen per uur
€4
€ 16
€7
€ 24
Per dag max. 15 uur
€ 10
€ 37,5
€ 13
€ 45

