INFOFICHE PEDEMOLEN
1. LOCATIE PEDEMOLEN
Lostraat 84, 1703 Schepdaal
Niet overdekte fietsparking aanwezig

parking aan de hoek van de
Isabellastraat met de Lostraat

bus De Lijn: 118 Brussel - Schepdaal,
halte Schepdaal Sint-Gertrudis-Pede

Watermolen in Sint-Gertrudis-Pede is beschermd monument. Op zondagen worden er maaldagen
georganiseerd samen met de molenaars.
Toegelaten activiteiten zijn vergaderingen, opleidingen en bijeenkomsten, familiefeesten en
privéfeesten (zonder versterkte muziek).
Fuiven zijn niet toegelaten. Einduur is 21 uur.

1.1 VERGADERLOKALEN

Grootte
lokaal
Woonhuis (gelijkvloers)

Voorzieningen woonhuis:
- 44 stoelen / 8 tafels / 20 borden
- Gasvuurtjes
- Frigo
- 30 stoelen en enkele kleinere tafeltjes
- microgolfoven + koffieapparaat
- 20 borden en bestek
- allerlei bier, wijn, - en frisdrankglazen

Maximum
capaciteit
Zittend:
30 personen

BasisZaaltype
opstelling

Tafels en
stoelen

M

Grootte
lokaal
Zolder (1e verdieping)

Maximum
capaciteit

BasisZaaltype
opstelling

Zittend:
50 personen
Lege zaal
M

Voorzieningen zolder:
- 26 stoelen / 5 picknicktafels
- Schragen en planken
- Plooistoelen

Niet inbegrepen woonhuis + zolder:
• Er is geen wifi aanwezig
• Beamer en projectiescherm
• De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders
die bij Drankenservice Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%. Overige
dranken dienen zelf door de huurder voorzien te worden.
o De huurder moet zelf voor handdoeken, afwasmiddel, vuilniszakken, PMD zakken en
toiletpapier voorzien. Restafval en PMD dient na de activiteit meegenomen te
worden!

1.2 ANDERE
Grootte
lokaal
Schuur (gelijkvloers)

Maximum
capaciteit

BasisZaaltype
opstelling

Zittend:
50 personen
Lege zaal
L

Voorzieningen schuur:
- 38 stoelen / 4 picknicktafels / volledig bestek 50 pers / kleine frigo
- Schragen en planken
- Plooistoelen
- 30 borden en bestek
- allerlei bier, wijn, - en frisdrankglazen
- Grote frigo

Niet inbegrepen alle zalen Pedemolen:
• Er is geen wifi aanwezig

•
•

Beamer en projectiescherm
Drankvoorziening: hiervoor kan contact opgenomen worden met het cafetaria. De
huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders die bij
Drankenservice Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%. Overige dranken
dienen zelf door de huurder voorzien te worden.
o De huurder moet zelf voor handdoeken, afwasmiddel, vuilniszakken, PMD zakken en
toiletpapier voorzien. Restafval en PMD dient na de activiteit meegenomen te
worden!
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 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
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

