Leerkeuken
Naam lokaal: Leerkeuken de Nieuwe Ark
Adres: Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek
Geschikt voor: kookactiviteiten
Uitrusting:
 2 inductievuren
 1 vitrokeramische kookplaat
 1 ijskast
 1 diepvries
 2 microgolfovens
 2 ovens
 1 stoomkoker
 1 vaatwasmachine
 Kookgerei: potten, snelkookpan, pannen, kommen, ovenschotels, schalen, messen,
snijplanken, enz. aanwezig
 Bakgerei
 Keukentoestellen: waterkoker, keukenrobot, staafmixers, deegmixers, elektrische
hakmolen, blender, mandoline aanwezig
 Servies, bestek, glazen en wijnglazen
 6 tafels
 30 stoelen
 Waterfontein met plat en bruiswater
 Professioneel koffiezetapparaat met thermos
 Koffiepatchen, thee, suiker en melkjes kunnen klaargelegd worden op aanvraag
Oppervlakte: 57 m²
Capaciteit: maximum 20 personen
Multimedia:WiFi
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Regelgeving
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

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.

Bedrag
Zie retributiereglement culturele infrastructuur

Regelgeving
Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur Puurs

Aandachtspunten
 De leskeuken bevindt zich in de achterbouw op de eerste verdieping, er is een lift
aanwezig in de achterbouw.
 Branddeken aanwezig.
 Rolstoeltoegankelijk en aangepast toilet.
 Leeggoed dient u zelf 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.

Contactinformatie
Vrijetijdsloket
Vrijetijdsloket

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

Openingsuren
Vandaag open van 14:00 tot 20:00
Morgen open van 14:00 tot 20:00
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

