
INFO FICHE KEPERENBERG 

1. BEREIKBAARHEID EN PARKEERMOGELIJKHEDEN 

Keperenbergstraat 37B; 1701 Itterbeek 

 

Niet overdekte fietsparking aanwezig 

 

Ruime parking aanwezig 
Aangepaste parkeerplaats voor 
mindervaliden 

 

De Lijn n°116, n°117, n°118, n°810 halte 
Itterbeek Dorp en n°118 halte Itterbeek 
Gemeentehuis 

 

Keperenberg is gelegen in Itterbeek nabij de school ’t Keperke en Tennis SDI.  Keperenberg heeft een 

balletzaalzaal geschikt voor voorstellingen, voordrachten en rustige sporten zoals turnen, yoga, circus, …  

 

1.1  BALLETZAAL KEPERENBERG 

 

De zaal kan gehuurd worden voor voorstellingen, voordrachten, sport. Deze zaal is uitgerust met een 

uitschuifbare tribune met 167 zitplaatsen. Het gebruik van materiaal gebeurt telkens in overleg met de 

zaalverantwoordelijke. 

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 

Balletzaal 
(FOTO) 
 

20 x 14 
= 280 

m² 

 
200 (incl. 
167 van 
tribune)   

 
 

 
Lege zaal 

 
 
 

XL  

 

Voorzieningen:  

- 40 tafels (140 X 70) 

- 200 Stoelen 

- Wifi 

- beamer + projectiescherm  

 

Gedeelde toiletten (Jeugdclub ZOMAAR) 



- 1 aangepast toilet voor rolstoelgebruikers 

- 4 toiletten 

 

Niet inbegrepen: 

- Logistieke ondersteuning klaarzetten zaal 

- Drankvoorziening: De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. 

Huurders die bij Drankenservice Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%. Dranken die 

niet voorzien zijn bij de drankenleverancier dient men zelf te voorzien. 

 

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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