De Hak
Ik reserveer nuofVraag een rondleiding aan
Naam lokaal: De Hak - GC de Nestel
Adres: Buisstraat 19c, 2890 Sint-Amands
Geschikt voor: Familiefeesten, workshops, vergaderingen, (kleine) eetfestijnen ...
Polyvalente locatie met prachtig zicht op en toegang tot de grote speelweide met speeltuin.
Uitrusting:
 Toog met (gevulde) doorgeeffrigo en extra bergruimte
 Ruim assortiment van bieren en frisdranken
 Waterkoker
 Koffiezet + 20 tassen, ondertassen en lepeltjes
 13 verrolbare tafels (1,8 m op 0,8 m)
 80 stoelen
 5 receptietafels met zwarte tafelrokken
 6 barkrukken (+ extra 30 op aanvraag)
 Buitenmeubilair (enkel op aanvraag)
 CO2-meter
Oppervlakte: 118 m²
Capaciteit: 125 personen rechtstaand, 80 personen zittend (aan tafels)
Multimedia:
 Basis geluidsinstallatie (max 85 db!)
 Microfoon (op aanvraag)
 Vaste beamer met groot projectiescherm (hdmi of vga kabel op aanvraag) en aparte geluidsboxen
 Wifi
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Regelgeving
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Procedure
Wil je de beschikbaarheid raadplegen of deze accommodatie online reserveren: klik hier

Meebrengen

Hand- en/of vaatdoeken, afwasmiddel en vuilzakken
Toegangsbadge vooraf af te halen in het gemeentehuis Puurs, oud-gemeentehuis Sint-Amands of vrijetijdsloket
Puurs-Sint-Amands (Bib)

Bedrag
Tarieven voor de culturele, jeugd en sportinfrastructuur
Detail:
Tarief A: € 20/u. - max. € 160/dag
 Inwoners Puurs-Sint-Amands
 Niet erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
Tarief B: € 15/u. - max. € 120/dag
 Erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Scholen Puurs-Sint-Amands (buitenschoolse activiteiten)
Tarief C: € 12/u. - max. € 96/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 )
 Erkende verenigingen voor armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking
Tarief D: € 30/u. - max. € 240/dag
 Niet-inwoners Puurs-Sint-Amands
 Verenigingen/organisaties en scholen niet Puurs-Sint-Amands
 Bedrijven

Regelgeving
Huishoudelijk reglement

Aandachtspunten
 Rolstoeltoegankelijk
 Toegang enkel mogelijk met toegangsbadges
 Te combineren met zaal Hiel via verwijderbare schuifwand
 Binnenmeubilair niet geschikt voor outdoor gebruik
 De Hak is NIET uitgerust voor fuiven
 In de Hak zijn 20 tassen, ondertassen en koffielepels aanwezig. Wens je er meer dan moet je de Keuken bij
reserveren (en betalen)

Bijkomende informatie
AED-defibrillator aanwezig op de site (naast ingang van zijgebouw Leest)
Ik reserveer nuofVraag een rondleiding aan

Contactinformatie

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

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 17:00
Morgen open van 14:00 tot 17:00
Alle informatie

