Cafetaria + zaal
Ik reserveer nuofIk vraag een rondleiding aan
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Bijkomende informatie
Naam lokaal: Cafetaria groot (= cafetaria + 2de deel) GC de Nieuwe Ark
Adres: Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek
Geschikt voor: sociaal-culturele activiteiten, feesten
Uitrusting:
 Toog met dubbele wasbak, vaatwasmachine, drankenfrigo en extra frigo (wordt aangezet op aanvraag) en
koelcel
 Professioneel koffiezetapparaat en waterkoker
 4 koffiethermossen en 2 theethermossen
 Koffiepads, thee, suiker en melkjes kunnen klaargelegd worden op aanvraag
 Waterfontein in de inkomhal met plat en bruis water
 21 rechthoekige en 9 ronde tafels
 120 stoelen
 8 barkrukken
 4 kinderstoelen
 Keuken met dubbele wasbak, ijskast, vitrokeramische kookplaat, oven en microgolfoven, er is geen diepvries
 Servies, bestek, wijn- en schuimwijnglazen voor 120 personen
 Terras met twee petanquebanen en twee buitenstopcontacten (voor bv. springkasteel of foodtruck)
 Zomerperiode: 5 terrastafels en 20 stoelen, 4 parasols
 Op aanvraag en naargelang beschikbaarheid: mobiel witbord
Oppervlakte: 236 m²
Capaciteit: 120 personen zittend
Multimedia:
 Beperkte geluidsinstallatie: radio- en cd-speler met USB-aansluiting
 WiFi
 Vaste beamer en projectiescherm
 Op aanvraag en naargelang beschikbaarheid: twee draadloze microfoons

Voorwaarden
 Minstens 5 werkdagen (10 werkdagen voor feesten) voor de activiteit te reserveren
 Annuleren zonder kosten kan enkel mits annulatie ten laatste 1 maand voor de activiteit

Procedure
Voor info en reservatie: neem contact op met: vrijetijdsloket@puursam.be - 03/203 27 05

Meebrengen
 Hand- en/of vaatdoeken. Eén vuilzak krijgt u ter beschikking, heeft u er meer nodig dient u deze zelf mee te
brengen en terug mee te nemen.
 Sleutels kunnen in de week van uw verhuring afgehaald worden in Gemeenschapscentrum de Nieuwe Ark
tijdens de openingsuren en ten laatste om 16.30u.
 Voor verhuring tijdens de week: ten laatste op de dag zelf voor 16.30u.
 Voor verhuringen in het weekend of op feestdagen: ten laatste op vrijdag of de laatste werkdag ervoor.
 Let wel: het gemeenschapscentrum is steeds gesloten op feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar.

Bedrag
Tarief A: € 30/u. - max. € 240/dag
 Inwoners Puurs-Sint-Amands
 Niet erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
Tarief B: € 22,5/u. - max. € 180/dag
 Erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Scholen Puurs-Sint-Amands (buitenschoolse activiteiten)
 Welzijnsverenigingen Puurs-Sint-Amands
Tarief C: € 18/u. - max. € 144/dag
 Scholen Puurs-Sint-Amands (in kader van leerplan)
 Jeugdsport door erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Sport- en cultuuractiviteiten voor mensen met een beperking georganiseerd door erkende
verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Sportactiviteiten door personen met een EDC (European Disability Card )
 Verenigingen voor armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking
Tarief D: € 45/u. - max. € 360/dag
 Niet-inwoners Puurs-Sint-Amands
 Verenigingen/organisaties en scholen niet Puurs-Sint-Amands
 Bedrijven

Regelgeving
 Tarieven voor gebruik van culturele en jeugdinfrastructuur - vaststelling
 Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele, jeugd- en sportinfrastructuur Puurs-Sint-Amands

Aandachtspunten
 R olstoeltoegankelijk en aangepast toilet.

 Babyverschoontafel aanwezig in sanitaire ruimte.
 Vestiaireruimte in de inkomhal.
 Wijn- en schuimwijn mag u zelf voorzien, wel dient u het leeggoed hiervan terug mee te nemen.

Bijkomende informatie
 AED-defibrillator aanwezig op de site (aan de fietsenstalling vooraan).
 Er is een kleine parking achter het gebouw. Zowel achteraan op de parking als vooraan langs de straatkant is er
een parkeerplaats voor personen met een handicap.
Ik reserveer nuofIk vraag een rondleiding aan

Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket
Hondsmarkt 2
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 27 05
vrijetijdsloket@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie
een website door Tobania

