Feestzaal De Baronie
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Bijkomende informatie
Naam lokaal: Feestzaal De Baronie
Adres: Oppuursdorp 48, 2890 Oppuurs
Geschikt voor: feesten, quizzen, eetfestijnen, vergaderingen, concerten, rouwmaaltijden, ....
Uitrusting:
 Tafels en stoelen voor 100 personen
 Toog met drankenfrigo
 Uitgeruste keuken met diepvries, frigo, vuren en oven
Oppervlakte: 75 m²
Capaciteit: 100 personen (zittend)

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 het raadplegen van de beschikbaarheid én om deze accommodatie online te reserveren: klik HIER

Meebrengen
Hand- en/of vaatdoeken, afwasmiddel en vuilzakken

Bedrag
Tarieven voor gebruik van culturele- en jeugdinfrastructuur
Detail:
Tarief A: € 25/u. - max. € 200/dag

 Inwoners Puurs-Sint-Amands
 Niet erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
Tarief B: € 18,75/u. - max. € 150/dag
 Erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Scholen Puurs-Sint-Amands (buitenschoolse activiteiten)
 Welzijnsvoorzieningen Puurs-Sint-Amands
Tarief C: € 15/u. - max. € 120/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: € 37,5/u. - max. € 300/dag
 Niet-inwoners Puurs-Sint-Amands
 Verenigingen/organisaties en scholen niet Puurs-Sint-Amands
 Bedrijven
Er wordt een waarborg gevraagd, die uiterlijk vijf dagen voor de verhuurdatum op de evenementenrekening van de
harmonie moet gestort worden.
Meer informatie vind je terug in het huishoudelijk reglement.

Regelgeving

 Huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele, jeugd- en sportinfrastructuur Puurs-Sint-Amands

Aandachtspunten
Decibelbegrenzer aanwezig: bij langdurig teveel decibels gaat de stroom uit.

Bijkomende informatie
Voor informatie praktische afspraken: https://www.khdwvoppuurs.be/debaronie
De sleutels zijn na afspraak af te halen (en terug te brengen) bij de beheerder van de zaal:
Dolf De Bock, Wilgenweg 5, 2890 Oppuurs
Tel: 03 889 54 53 - GSM: 0478 81 48 49
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 open van 14:00 tot 17:00
Alle informatie

