INFOFICHE JONGSLAG

1. LOCATIE JONGSLAG
Marktplein 8, 1700 Dilbeek
Niet overdekte fietsparking aanwezig
Parking aanwezig voor 100 wagens

De Lijn 129, 136 en 572 aan bushalte
‘Dilbeek Markt’
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

1.1 TURNZAAL JONGSLAG

De zaal kan gehuurd worden voor tennis, volleybal, badminton, basket, yoga, turnen, dans.
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

Basisopstelling

Zaaltype

Lege zaal

XL

Turnzaal
264 m²

FOTO

Voorzieningen zaal:
-

Aanwezig materiaal:
o Bok
o Plint
o Zweedse banken
o Spiegels
o Basketbalringen
o Klimramen
o Touwen
o Evenwichtsbalk
o Wipplank
o Netten: Tennis, badminton en volleybal
o Klein materiaal: kegels, hoelahoop, tennisballen,…

-

De zaal heeft 2 kleedkamers met douches en 2 wc’s

Niet inbegrepen:
-

2

Er is geen Wifi aanwezig
Er is geen tribune aanwezig
Er is geen cafetaria of drankautomaat
Materiaal:
o Raketten, pluimpjes, ballen, matjes,

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 Categorie
A
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

