Vergaderzaal eerste verdieping
Ik reserveer nuofIk vraag een rondleiding aan
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Bijkomende informatie
Naam lokaal: Vergaderzaal 1ste verdieping de Nieuwe Ark
Adres: Kerkstraat 34, 2870 Ruisbroek
Geschikt voor: sociaal-culturele activiteiten
Uitrusting:
 13 rechthoekige tafels
 23 stoelen
 Waterfontein in de inkomhal met plat en bruiswater
 Witbord
Oppervlakte: 68 m²
Capaciteit: 23 personen zittend
Multimedia:
 WiFi
 Op aanvraag en naargelang beschikbaarheid: mobiele beamer (projecteren op witbord)

Voorwaarden
 Minstens 5 werkdagen (10 werkdagen voor feesten) voor de activiteit te reserveren
 Annuleren zonder kosten kan enkel mits annulatie ten laatste 7 dagen voor de activiteit

Procedure
 Wil je de beschikbaarheid zien of deze zaal online reserveren, ga naar de module ZAALRESERVERINGEN in de
webshop.
 Je kan eerst een accommodatie kiezen en deze reserveren voor jouw activiteit of je kiest eerst een activiteit en
je krijgt dan de mogelijke accommodaties te zien.

Meebrengen
 Zelf een vuilzak meebrengen, enkel een klein vuilbakje aanwezig.

 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: € 5/u. - max. € 40/dag
 Inwoners Puurs-Sint-Amands
 Niet erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
Tarief B: € 3,75/u. - max. € 30/dag
 Erkende verenigingen/organisaties Puurs-Sint-Amands
 Scholen Puurs-Sint-Amands (buitenschoolse activiteiten)
 Welzijnsvoorzieningen Puurs-Sint-Amands
Tarief C: € 3/u. - max. € 24/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: € 7,5/u. - max. € 60/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
 Babyverschoontafel aanwezig in de sanitaire ruimte beneden.
 Vestiaireruimte in de inkomhal.

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.
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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

