
REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE 
VERGADERACCOMMODATIE IN DE LOCATIES VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-
VLAANDEREN (M.U.V. HET PROVINCIEHUIS BOEVERBOS EN HET PROVINCIAAL HOF) 
 
 
Artikel 1 
Het provinciebestuur West-Vlaanderen kan de vergaderaccommodatie in: 
 

▪ het provinciehuis Abdijbeke 
▪ het Wereldhuis West-Vlaanderen te Roeselare 
▪ de streekhuizen Brugge-Oostende, Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-

Vlaanderen 
 

verhuren onder de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden voor de organisatie van activiteiten door een 
derde, hierna genoemd de organisator. 
 
Art. 2  AARD VAN DE ACTIVITEIT 
De vergaderaccommodatie van de provinciale locaties zoals vermeld in artikel 1 wordt prioritair verhuurd 
voor: 
- Activiteiten die gerelateerd zijn aan het provinciaal beleid 

- Activiteiten met een bovenlokaal of regionaal karakter 
 

Volgende activiteiten worden niet toegelaten: 
- Commerciële activiteiten 
- Privé-feesten 
- Politieke meetings (bijeenkomst georganiseerd of aangekondigd door een politieke partij waarbij ook 

publiek is toegelaten) 
- Activiteiten die een gevaar voor de aanwezigen zouden kunnen opleveren 
- Activiteiten die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde 
- Activiteiten die de filosofisch en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren 
- Activiteiten die de mogelijkheden van de locaties duidelijk overtreffen (zie capaciteit) 
- Activiteiten die de behoorlijke werking of de goede faam van het provinciebestuur in het gedrang 

kunnen brengen 
 
Art. 3  AANVRAAG EN BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren ten minste één maand voor de datum van de geplande 
activiteit aan de hand van een door het provinciebestuur ter beschikking gesteld standaard 
reservatieformulier. De deputatie stelt in uitvoering van dit reglement het standaard reservatieformulier 
vast. 

 
Het behoort tot de bevoegdheid van de deputatie om te beslissen over de aanvraag en dit op advies van 
de locatieverantwoordelijke. De beslissing van de deputatie wordt schriftelijk meegedeeld aan de 
aanvrager. Het provinciebestuur acht zich slechts gebonden tegenover de organisator na de goedkeuring 

door de deputatie en de bevestiging van deze beslissing aan de organisator. 
 
De beslissing waarbij toestemming wordt verleend om de vergaderaccommodatie te huren in de locaties 
zoals opgesomd in artikel 1 kan in geval van overmacht binnen een redelijke termijn worden ingetrokken 
zonder recht op schadevergoeding. 
 
De locatieverantwoordelijke stelt een personeelslid aan als contactpersoon voor de organisator. 
 
Art. 4  AANKONDIGINGEN EN PUBLICITEIT 
Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator en niet het provinciebestuur de activiteit 
inricht, tenzij de samenwerking met het provinciebestuur schriftelijk werd vastgelegd. 
In alle publiciteitsacties moeten naam, adres en telefoonnummer van de organisator worden vermeld. 

 
De provincie kan aan de organisator verzoeken om minstens 14 kalenderdagen voor de activiteit een 
exemplaar van de aankondigingen en publiciteit aan de contactpersoon te bezorgen. Indien dit wordt 
nagelaten door de organisator of als blijkt uit de aankondiging dat de geplande activiteit niet 
overeenstemt met de reservatieaanvraag, kan de locatieverantwoordelijke aan de deputatie voorstellen 
om de eerder goedgekeurde reservatieaanvraag voor de vergaderaccommodatie in te trekken.  
 
Art. 5  GEBRUIKSTIJDEN 
De zalen worden in principe ter beschikking gesteld tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De specifieke 
gebruikstijden worden bij de aanvraag bezorgd en vastgelegd bij goedkeuring van de reservatie door de 
deputatie. De organisator dient zich te houden aan de afgesproken uren.  

 



Voor aantal locaties gelden er meer uitgebreide gebruikstijden. In het overzicht van de 
vergaderaccommodatie per locatie (bijlagen) worden de specifieke gebruikstijden voor deze locaties 
vermeld. 
 
De organisator verbindt er zich toe het gebouw te verlaten na de activiteit en nadat de gebruikte zalen in 
dezelfde staat van netheid werden gebracht als waarin ze zich bevonden voor de activiteit.  
 
Art. 6  TOEZICHT 

De contactpersoon van de provincie of zijn vervanger, heeft steeds het recht om de ter beschikking 
gestelde zalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften en 
correct gebruik van de zalen en de apparatuur. 
 
Vooraleer het gebouw te verlaten neemt de organisator contact op met de contactpersoon of zijn 
vervanger. 
 
Na de activiteit kan door respectievelijk de contactpersoon of zijn vervanger controle worden uitgevoerd 
op de staat van de lokalen en de apparatuur. In dit geval wordt de organisator uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Art. 7  GEBRUIK VAN DE ZALEN 

De organisator moet zelf instaan voor voldoende medewerkers om een vlot verloop van de activiteit te 
garanderen. 
 
Indien een vestiaire aanwezig is, is het gebruik ervan verplicht. Jassen, wandelstokken, paraplu’s en alle 
voorwerpen die kunnen hinderen, worden in de vestiaire gedeponeerd. Het provinciebestuur is niet 
verantwoordelijk voor voorwerpen die in de vestiaire worden achtergelaten. 
 
De organisator dient zich strikt te houden aan de maximale capaciteit inzake het aantal personen dat in 
de ter beschikking gestelde zalen kan worden toegelaten. 
 
Bij het gebruik van de zalen gelden volgende beperkingen: 
- Het is de organisator verboden andere activiteiten in de vergaderzalen in te richten dan deze 

waarvoor toestemming werd verleend. 
- Het is de organisator verboden zijn huur aan derden over te dragen. 
- De organisator mag enkel die zalen gebruiken waarvoor de deputatie toestemming heeft verleend. 

Het is niet toegelaten andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te gebruiken dan deze 
die door de provincie werden aangeduid. 

- In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod. 
- Het is de organisator verboden om zelf de inrichting van de zalen te wijzigen door het toevoegen of 

verplaatsen van meubilair, kunstwerken en/of uitrusting of om aan gordijnen, ramen, deuren, 
muren, plafonds en vloeren iets te bevestigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de contactpersoon of de locatieverantwoordelijke. 

- Het is verboden om in de ruimtes van de verschillende locaties open vuur te gebruiken zoals 

kaarsen, fakkels, vuurpotten, vuurspuwers, e.d. 
 

Art. 8  ALARM EN VEILIGHEID 
Bij brand of ongeval moet de organisator onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij moet de 
contactpersoon of zijn vervanger waarschuwen en in voorkomend geval de hulpdiensten verwittigen. 
Bij minder dringende gevallen wordt overleg gepleegd met de contactpersoon of zijn vervanger voor het 
nemen van de nodige maatregelen. 
 
Om de eventuele ontruiming van het gebouw vlot te laten gebeuren, moet de organisator tijdens de hele 
duur van de activiteit kunnen beschikken over een lijst met het juiste aantal aanwezige genodigden en 
moeten alle nooduitgangen of evacuatiewegen worden vrijgehouden. 
 

De instructies in geval van brand zijn beschikbaar in het gebouw en kunnen bij de contactpersoon 
worden opgevraagd. 
 
Art. 9  ZALEN, UITRUSTING, TARIEVEN, KOSTEN, BETALINGEN, ANNULERINGEN 
Zalen, uitrusting en tarieven – algemene bepalingen 
De tarieven voor het gebruik van de zalen in de voornoemde locaties zijn allesomvattend met 
uitzondering van de catering, eventuele activiteitenkosten en de forfaitaire vergoeding voor het gebruik 
van bijkomend door het provinciebestuur ter beschikking gesteld audiovisueel materiaal. 
 
Voor een activiteit op een zaterdag worden de huurtarieven verhoogd met 25%. Activiteiten op zon- en 
feestdagen worden in principe niet toegelaten, tenzij de deputatie hierin expliciet toestemt. In dit geval 

zullen de huurtarieven worden verhoogd met 50%.  



 
In principe worden volgende tarieven aangerekend: 
- Meer dan vier uur: volledig dagtarief 
- Minder dan vier uur: halve dagtarief 
- Avondtarief (aanvang activiteit om of na 18u): idem als dagtarief 
- Zaterdagen, zondagen en feestdagen: weekendtarief, dit houdt in: op zaterdag weektarief voor halve 

dag/volledige dag + 25%, op zondag/feestdag + 50%. 
 

Als bijlage is per locatie een overzicht opgenomen van de vergaderaccommodatie, de capaciteit, de 
uitrusting en de tarieven alsook van het provinciaal cateringaanbod. De deputatie wordt gemachtigd om 
deze bijlage in uitvoering van voorliggend reglement vast te stellen en aan te passen. 
 
De deputatie kan kortingen toestaan voor sociaal-culturele organisaties en/of initiatieven, of voor 
uitzonderlijke evenementen. Om een korting te bekomen dient de organisator bij het indienen van het 
reservatieformulier een bijkomende motivatie voor te leggen.  
 
Kortingen worden enkel toegestaan op voorwaarde dat de organisator ermee instemt om het logo van 
het provinciebestuur conform de huisstijlhandleiding op de algemene communicatie te vermelden en 
toelaat dat de provincie in de gebruikte lokalen eigen provinciaal promotiemateriaal aanbrengt. 

 

Kosten 
Alle kosten en lasten betreffende de activiteit, onder meer auteursrechten en belastingen, zijn voor 
rekening van de organisator. 
 
Betalingen 
Het huurbedrag, zoals vastgesteld bij de goedkeuring van de aanvraag door de deputatie, dient uiterlijk 
30 dagen na het ontvangen van de factuur betaald te zijn op het aangegeven rekeningnummer van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
Annuleringen 
Het annuleren van de reservatie moet schriftelijk of per e-mail worden meegedeeld uiterlijk 7 
kalenderdagen voor de dag van de aangevraagde activiteit. Indien de organisator nalaat een reservatie 

te annuleren bij het afgelasten van de activiteit, wordt het huurbedrag alsnog aangerekend. 
 
Art. 10  TECHNISCHE APPARATUUR 
Voor het gebruik van technische apparatuur die door de organisator in voorkomend geval wordt 
meegebracht, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Gebruik of plaatsing van materiaal dat niet 
aan de geldende veiligheidsvereisten voldoet en waar geen voorafgaandelijke toestemming voor werd 
gegeven, wordt niet toegelaten.  
 
Het gebruik van de standaarduitrusting van de zalen is inbegrepen in de huurprijs. 
 
Art. 11  CATERING 

Maaltijden en recepties kunnen in de locaties plaatsvinden op voorwaarde dat zij passen binnen een 
congres, studiedag of vergadering.  
In de vergaderzalen worden geen warme maaltijden opgediend.  
 
Art. 12  PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
De organisator kan bij de reservatieaanvraag ook de aanvraag voegen om water (bruisend en niet-
bruisend) en koffie/thee te voorzien in de vergaderzalen. Deze dranken worden klaargezet in de 
vergaderza(a)l(en) en zijn betalend.  
 
De deputatie behandelt de cateringaanvraag samen met de reservatieaanvraag. 
 
Wijzigingen aan de cateringaanvraag kunnen gemaakt worden tot 1 werkdag voor de activiteit. Indien 

wijzigingen worden aangebracht op de dag voor de activiteit wordt alsnog de gevraagde catering 
aangerekend. 
 
Art. 13  CATERING MET EXTERNE CATERAAR 
In het geval de organisator beroep doet op een externe cateraar zal hem door de contactpersoon een 
lokaal worden aangewezen van waaruit hij kan instaan voor tijdelijke stockage en bediening. Dit lokaal 
dient in dezelfde staat van netheid te worden achtergelaten als waarin het zich bevond voor de activiteit. 
 
De externe cateraar mag enkel dranken en koude hapjes/broodjes serveren en dit in overleg met de 
contactpersoon van de provincie of de locatieverantwoordelijke. Warme hapjes kunnen enkel au bain-
marie worden opgewarmd. Er geldt een absoluut verbod op het gebruik van gasflessen en friteuses. 

 



De cateraar neemt alle apparatuur, uitrusting en voedingswaren mee na afloop van de activiteit. De 
organisator brengt de externe cateraar op de hoogte van dit reglement en in het bijzonder van dit 
artikel. 
 
Art. 14  AANSPRAKELIJKHEID 
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade die de provincie zou oplopen bij het gebruik van de 
hem toegewezen zalen. Hij is ook aansprakelijk tegenover derden voor de activiteit die hij inricht. Elke 
schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse worden vastgesteld door de 

contactpersoon van de provincie of de huisbewaarder enerzijds en de organisator anderzijds. 
 
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en technische installaties. 
De organisator verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen in het geval het materiaal of de 
technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken. 
 
Het provinciebestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan de door de organisator 
achtergelaten apparatuur, goederen of uitrusting. De organisator is dan ook verplicht om alle apparatuur, 
goederen of uitrusting die hem/haar toebehoren onmiddellijk na de activiteit te verwijderen. 
 
De organisator vrijwaart het provinciebestuur eveneens voor alle schadeclaims door derden gesteld.  
 

Art. 15  VERZEKERING  
Het nemen van een verzekering tot dekking van de hiervoor vermelde risico’s moet door de organisator 
zelf in overweging worden genomen. Desgevallend kan de deputatie het nemen van een verzekering als 
voorwaarde stellen voor goedkeuring van de aanvraag. 
 
Art. 16  AANVULLENDE REGELING 
De deputatie kan beslissen over zaken omtrent de huur van de vergaderaccommodatie van de diverse 
provinciale locaties zoals opgenomen in art. 1 die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn geregeld. 
 
Art. 17  SCHRIFTELIJK 
Per brief, per fax of per e-mail worden in dit reglement gelijkgesteld met “schriftelijk”. 
 

Art. 18  BETWISTINGEN 
Indien er in het geval van betwisting tussen de provincie en de organisator geen minnelijke regeling kan 
worden getroffen, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd om over alle geschillen uitspraak te 
doen. 
 
Art. 19  INWERKINGTREDING 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014. 
 
 
  



Bijlage: 
provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9 – 8200 Sint-Andries 

Locatieverantwoordelijke: Nele Deprez 
Contactpersoon: Sven Donche 
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend) 

 
 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 

 
Zaal Stephan Vanfleteren (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling 
▪ Capaciteit: 14 personen 
▪ Uitrusting:  

o Flipchart 
o Beamer 
o Projectiescherm  

 
Zaal A3 (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling 
▪ Capaciteit: 20 personen 

▪ Uitrusting: 
o Flipchart 
o Beamer 
o Projectiescherm  

 
Zaal A4 (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling 
▪ Capaciteit: 23 personen 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Projectiescherm  

 
 
PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 
▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 

 
 
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers parking aan de achterzijde van 
het gebouw. 

 
  



Bijlage: Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare 
(ingang via parking Cichoreistraat) 

Locatieverantwoordelijke: Jan Dessein 
Contactpersoon: Inge Caestecker 
Gebruikstijden van 9u00 tot 22u00 

 

 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 
 
Zaal 4 (dagtarief: 120 euro) 

▪ Opstelling: schoolopstelling 
▪ Capaciteit: 60 personen 

 
Zaal 5 (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: U-vorm 
▪ Capaciteit: 35 personen 

 
Uitrusting: beide zalen hebben standaard een beamer, projectiescherm en flipchart.  

 
PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 
▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 

 
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles 
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles 
 
 
 

In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de parking aan de ingangspoort. 
 
  



Bijlage: Streekhuis Brugge-Oostende, kasteel Tillegem, Tillegemstsraat 81 – 8200 Sint-
Michiels 

Locatieverantwoordelijke: Dries Vanbelleghem 
Contactpersoon: Riet Schockaert 
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend) 

 
 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 

 
Ontvangstsalon (dagtarief: 60 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 20 personen (carré) – 16 personen (U-vorm) 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 
o Projectiescherm 
o Internetaansluiting 

 
Groot salon (dagtarief: 60 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling 
▪ Capaciteit: 14 personen  
▪ Uitrusting: 

o Flipchart (op aanvraag) 
o Beamer (op aanvraag) 
o Laptop (op aanvraag) 
o Projectiescherm (op aanvraag) 
o Internetaansluiting (op aanvraag) 

 
Ridderzaal (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 30 personen (carré) – 25 personen (U-vorm) 

▪ Uitrusting: 
o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 
o Projectiescherm 
o Internetaansluiting 

 
Kasteelkeuken (dagtarief: 60 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 20 personen (carré) – 16 personen (U-vorm) 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 
o Projectiescherm 

 
Zuilenzaal (dagtarief: 120 euro) 

▪ Opstelling: forum/receptie 
▪ Capaciteit: 100 personen (forum) 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 

o Projectiescherm 
o Internetaansluiting 
o Receptietafels (8 stuks, indien niet bezet voor paardenstal) 

 
Paardenstal (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: receptie 
▪ Capaciteit: 100 personen 
▪ Uitrusting: 

o Receptietafels (8 stuks, indien niet bezet voor zuilenzaal) 
 

 

 



PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 
▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 

 
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles 
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles 

 
 
PARKING 
Mogelijkheid tot parkeren is voorzien op de dienstparking. In het domein en voor of rond het kasteel is 
parkeren niet toegelaten. 
 
 
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de tuin aan de voorzijde van het 
kasteel. 
 

 
 

 
  



Bijlage: Streekhuis Westhoek, Esenkasteel, Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide 
Locatieverantwoordelijke: Bern Paret 
Contactpersoon: Nancy Terriere/Anita Vanscheeuwyck 
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend) 

 
BIJLAGE WORDT VOOR GOEDKEURING VOORGELEGD NA INGEBRUIKNAME ESENKASTEEL 
 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 

 
Zaal µµ (dagtarief: euro) 

▪ Afmetingen:  
▪ Opstelling: theateropstelling/schoolopstelling/carréopstelling/U-vorm/receptie 
▪ Capaciteit: 20 personen 
▪ Uitrusting: 
 
 
 

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 
▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 

 
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles 
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles 
Hommelbier: 1,00 per fles 
 
 
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers is aan de achterkant van het 
gebouw. 
 

 

 
  



Bijlage: Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg 218 – 8500 Kortrijk 
Locatieverantwoordelijk: Koenraad Marchand 
Contactpersoon: Sophie Boterman 
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend) 

 
 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 

 

Zaal 1 (dagtarief: 60 euro) 
▪ Opstelling: ovaal tafel 
▪ Capaciteit: 12 personen 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer (op aanvraag) 
o Laptop (op aanvraag) 
o Internetaansluiting 

 
Zaal 3 (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 30 personen 

▪ Uitrusting: 
o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop (op aanvraag) 
o Projectiescherm 
o Internetaansluiting 

 
 

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 

▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 
 
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles 
Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles 
 
 
PARKING 
Het streekhuis beschikt over een parking. De code kan opgevraagd worden bij de contactpersoon na 
reservatie van de vergaderaccommodatie. Deze code wordt regelmatig gewijzigd. De slagbomen zijn 
dicht tussen 7u30 en 18u en blijven na 18u open. 
 

 
 
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers de parkeerstrook voor de 
rozentuin. 
 
  



Bijlage: Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Peter Benoitstraat 13 – 8800 Roeselare 
Locatieverantwoordelijke: Bruno Tricot 
Contactpersoon: Philip Vanhie 
Gebruikstijden van 8u30 tot 17u00 (niet in het weekend) 

 
ZALEN, TARIEVEN, UITRUSTING, CAPACITEIT 

 
De grote zaal (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 30 personen 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 
o Projectiescherm 

 
De AXA-zaal (dagtarief: 80 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 35 personen 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 
o Projectiescherm 

 
De refter (dagtarief: 60 euro) 

▪ Opstelling: carréopstelling/U-vorm 
▪ Capaciteit: 16 personen 
▪ Uitrusting: 

o Flipchart 
o Beamer 
o Laptop 

o Projectiescherm 
 
 
 

PROVINCIAAL CATERINGAANBOD 
 
Koffie – water – thee 

▪ Voor vergadering ≤ 1 uur: 1,25€/pp 
▪ Voor vergadering > 1 uur (en per dagdeel): 2€/pp 

 
Wijn (oxfam): 10,00€ per geopende fles 

Fruitsap (oxfam): 3,00€ per geopende fles 
 
 
In geval van evacuatie is de verzamelplaats voor bezoekers het voetpad aan de overzijde van 
de straat aan de voorkant van het gebouw. 
 


