
INFOFICHE TEN GAERDE 

 

1. LOCATIE TEN GAERDE 

J. Mertensstraat 27, 1702 Groot-Bijgaarden 

 

Niet overdekte fietsparking aanwezig 

 

Parking aanwezig voor 60 wagens 
 

 

De Lijn 136, 355 en 571 aan bushalte 
‘Groot-Bijgaarden Kapel’  

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

1.1  SPORTHAL TEN GAERDE 

De zaal kan gehuurd worden voor basketbal, volleybal, tennis, badminton, turnen, dans, tafeltennis, 

gevechtssporten, zaalvoetbal, minivoetbal, handbal. 

De sporthal heeft 3 zalen:  

• een grote zaal bestaande uit 3 units 

• een kleine zaal bestaande uit 2 units  

• een turnzaal 

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 

Grote zaal 
FOTO 

1536 m²  
Lege zaal 2 XL+ 

Kleine zaal 
FOTO 

288 m²  
Lege zaal XL 

Turn zaal 
FOTO 

336 m²  
Lege zaal XL 

 

Voorzieningen zaal:  

- Aanwezig materiaal: 

o Basketbaltorens 

o Netten: volleybal, tennis, badminton, 

o Doelen: minivoetbal, zaalvoetbal,  

o spiegels 

- Er zijn 6 mobiele tribunes  die elk plaats voorzien voor 20pers.  

De sporthal heeft een cafetaria en er is een drank- en snoepautomaat aanwezig in de gang. 



- 7 kleedkamers, 2 scheidsrechterslokalen, 7 douches, 10 wc’s 

 

Niet inbegrepen: 

- Er is geen Wifi aanwezig 

- Materiaal: 

o Trampolines, valmatten, tumbling-toestellen, evenwichtsbalken 

o Tafeltennistafels 

o Matten gevechtssport  

 

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       
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