
INFO FICHE SOLLEVELD 

1. LOCATIE SOLLEVELD 

 

Solleveld 11 te Sint-Martens-Bodegem 

 

Niet overdekte fietsparking aanwezig 

 

70 tal parkeerplaatsen 
1 parkeerplaats voor mindervaliden 

 

De Lijn 116 aan bushalte ‘Klavertje 4’ op 
400 m 

  

Treinstation Sint-Martens-Bodegem op 
900 meter  

 

In Solleveld zijn twee zalen ter beschikking waar je terecht kan voor eetfeesten, privéfeesten, repetities, 

koffietafels, tentoonstellingen.Er is een grote keuken die gehuurd kan worden voor kooklessen samen met de 

grote zaal; Fuiven en feesten met versterkte muziek zijn niet toegestaan. 

1.1  ZALEN SOLLEVELD 

 

 

Voorzien in grote zaal 

- 70 Tafels en 300 stoelen 

- Toog bij de grote zaal 

- Beamer en scherm 

- Projectiescherm 

- Versterker en CD-speler – 2 geluidsboxen – 1 vaste micro 

- Vast podium 

Voorzien in kleine zaal en klein keukentje 

- 20 tafels en 100 stoelen  

- Servies en glazen voor 50 personen 

- Semi professioneel afwasmachine. 

 Grootte 
lokaal 

Maximum 
capaciteit 

Basisopstelling Zaaltype 

Kleine zaal 
 
FOTO 

90 m² 
(9,5 x 
9,5 m) 

50 Lege zaal 

 
L 

Grote zaal 224 m² 
(16 x 14 

m) 
200 Lege zaal 

XL 



- 1 koffiedouche 

- 1 elektrische plaat om iets op te warmen 

- 2 frigo’s 

- Dubbele afwasbak 

Gedeelde toiletten voor beide zalen 

- 1 aangepast toilet voor rolstoelgebruikers 

- 5 damestoiletten 

- 3 urinoirs en 3 herentoiletten 

Niet voorzien: 

- Geen wifi 

- Geen drankenvoorraad. De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. 

Huurders die bij Drankenservice Schoentjes genieten van een korting van 10% en fruitsappen en 

wereldwijnen kunnen bij de wereldwinkel Oxfam besteld worden. 

 

1.2  KEUKEN SOLLEVELD 

 

 

Voorzien: 

- vaste toog en tapinstallatie in de zaal 

- 1 losstaande frigo in de keuken en 1 losstaande frigo in bergruimte 

- Servies & glazen - 200 personen  

-  2 Koffiecontainer voor 100 tassen koffie 

- 3 Friteuses 

- 1 grote braadslede 

- 2 gasovens 

- 10 gasvuren 

- 1 professioneel afwasmachine 

- 1 bain marie op elektriciteit en 1 bain marie op gas. 

 

Niet inbegrepen  

- Olie voor de friteuse. Na gebruik van de friteuse moet deze geledigd en gereinigd worden. De 

gebruikte frituurolie dient na afloop van de activiteit meegenomen te worden  

- Afwasproduct, handdoeken, flessenopeners, enz..  

- Geen drankenvoorraad 

 

 Grootte 
lokaal 

Zaaltype 

Keuken 
 
FOTO 

30 m² 
(5 x 6 

m) 

 
Keuken 

XL 



 

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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