
TECHNISCHE FICHE KASTEEL LA MOTTE  

1. LOCATIE KASTEEL LA MOTTE  

Lumbeekstraat 20, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle 

 

Niet overdekte fietsparking aanwezig. 

 

20-tal plaatsen openbare parking vooraan 
het kasteel op openbare weg + openbare 
parking 100-tal plaatsen enkele meters 
verderop in de straat. 
De binnenkoer kan niet gebruikt worden 
als parking. 

 

De Lijn n°355 halte ‘Sint-Ulriks-Kapelle 
Kerk’ en n°570 halte ‘Sint-Ulriks-Kapelle 
vier winden’ 

 

Kasteel La Motte is een beschermd kasteel met een watergracht en een omliggend park. Op deze locatie zijn er 

verschillende vergaderzalen, een auditorium, een cafetaria en een feestzaal. 

 

1.1 VERGADERLOKALEN KASTEEL LA MOTTE 

De zalen worden verhuurd in een vaste opstelling (In iedere locatie hangt een schema met de zaalopstelling). 

Bovendien moet de huurder de zaal in dezelfde opstelling en staat achterlaten, tenzij anders afgesproken. Deze 

zalen zijn geschikt voor vergaderingen, maar ook vormingen. 

 

Tweede verdieping 

 Grootte lokaal Maximum 
capaciteit 

Basisopstelling Zaaltype 

Roze kamer 

 

26 m² 
 

(6 x 4,40 m) 
12 

Ovaal. Vier rechthoekige 
tafels + aan de uiteinden 
telkens twee kwartcirkel-
tafels met plaats voor 1 

persoon per tafel. 

 
M 

Gele kamer 
(FOTO) 

26 m² 
 

(6 x 4,40 m) 

12 
 

Vijf rechthoekige tafels. 
 

M 

Groene kamer  
36 m² 

 
(8 x 4,60m) 

16 

Ovaal. Zes rechthoekige tafels 
+ aan de uiteinden telkens 
twee kwartcirkel-tafels met 
plaats voor 1 persoon per 

tafel. 

 
L 



 
 

Voorzien in lokaal: 

- Thee, koffie en water 

- Beamer op aanvraag in gele en roze kamer 

- Beamer standaard in groene kamer 

- Flipchart 

- Wifi 

- Niet bereikbaar met lift 

 

Gelijkvloers 

1.2  FEESTZALEN EN ZALEN GESCHIKT VOOR CATERING 

 

De Feestzaal en salon zijn geschikt voor vergaderingen of cursussen, maar ook voor recepties en eetfeesten. De 

cafetaria en café zijn geschikt voor een receptie. 

 

 Grootte lokaal Maximum capaciteit Basisopstelling Zaaltype 

Cafetaria 
 

61 m² 

 
(4,40 m x 14 m) 

32 
8 rechthoekige tafels en  

32 stoelen. 
Geen wifi 

 
M 

Café 
24m² 

(4m x 6m) 
20 

Leeg. 10 tafeltjes van 70 
cm x 70cm en 20 stoelen 

staan aan de kant. 
Geen wifi 

S 

Salon 

 

52 m²  

(8 x 6,60 m) 
30 voor eetfeest 

20 voor vergadering 

Leeg. 10 tafels en 30 
stoelen staan in berging 

salon. 
Wifi 

L 

Feestzaal 73 m²  

(6,8 x 10,8 m) 
60 voor eetfeest 

30 voor vergadering 
Leeg. 18 tafels en 60 

stoelen staan onder de 

L 



 

koepel in hoek zaal 
achteraan. 

Wifi 

 

Voorzien:  

- Bij vergadering wordt er koffie, thee en water voorzien. 

Voorzien, mits betaling logistiek: 

- Projectiescherm en beamer 

 

1.3  AUDITORIUM 

 

 Grootte lokaal Maximum 
capaciteit 

Basisopstelling Zaaltype 

Auditorium 

 

75 m² 
 

(10,70 m * 7 m) 

85 
Podium en rijen 

stoelen 

 
XL 

Voorzien: 

- Beamer en projectiescherm 

- Wifi 

- Micro en statief 

Niet voorzien: 

- Mac-gebruikers dienen zelf de hulpstukken te voorzien! 

 

1.4 ANDERE  

 



2e verdieping 

 Grootte lokaal Maximum 
capaciteit 

Basisopstelling Zaaltype 

zolder 

 

(8,10m *10,30m) 20 
Leeg. 12 tafels en 20 

stoelen ter 
beschikking 

 
M 

 

 

Gelijkvloers 

 Grootte 
lokaal 

Maximum 
capaciteit 

Basisopstelling Zaaltype 

Tentoonstellingsruimte 
 

 

58 m² 

 
4,20 m * 
13,80 m 

24 

12 tafels, 12 
stoelen (stoelen 
kunnen bijgezet 

worden) 
 

 
M 

 

 

 

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 
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