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ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT GEBRUIK 
De gebouwen van het gemeenschapscentrum staan in eerste instantie ter beschikking van verenigingen maar ook 

privé-gebruikers en andere gebruikers kunnen er terecht. Men kan echter geen dienstverlening verwachten zoals 

bij een commercieel uitgebate feestzaal. 

 

 

Art. 1 Categorieën van gebruikers 

 Gebruikers vallen onder één van de volgende categorieën: 

 

Categorie A: gemeentebestuur, fracties van de gemeenteraad ( uitsluitend voor vergaderingen ) en adviesraden; 

gemeentelijke diensten; onderwijsinstellingen uit de gemeente, gemeentelijke openbare instellingen 

( POB, vzw Berentrode, vzw Krankhoeve) en OCMW; BODUKAP; beheersorganen POB en 

Gemeenschapscentrum ) 
Categorie B:  gunsttarief ten voordele van verenigingen van Bonheiden aangesloten bij een gemeentelijke 

adviesraad en politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad 

Categorie C: commercieel tarief voor privé-gebruik, bedrijven en instellingen van Bonheiden  

Categorie D :  commercieel tarief voor privé-gebruik, bedrijven en instellingen van buiten Bonheiden  

 

Onregelmatigheden worden gemeld aan de Raad van Bestuur van vzw Krankhoeve. 

Als blijkt dat een aanvrager zich onrechtmatig in een bepaalde categorie  heeft geplaatst, zal hij uitgesloten worden van 

verder gebruik.  
 
Art. 2 Aanvragen 

 Alle aanvragen dienen te worden ingediend op de cultuurdienst : ‘t Blikveld, Waversesteenweg 11,2820 

Bonheiden, e-mail: blikveld@bonheiden.be, telefoon : 015/ 50 28 70,  fax 015/ 50 28 79 
 

 De aanvragen gebeuren telefonisch of aan de balie, via fax of e-mail. 
De aanvraag dient uit te gaan van de eindgebruiker (en niet van een tussenpersoon, b.v. traiteur). Een aanvraag moet ten 

laatste 14 dagen op voorhand gebeuren betreffende een vergaderlokaal en minstens 30 dagen op voorhand betreffende 

de polyvalente zalen.  

De aanvrager ontvangt een gebruiksovereenkomst en een overschrijving. De huurprijs en het waarborgtarief dient 

betaald te zijn vóór de activiteit plaats vindt. Bij vaststelling van wanbetaling, zal de gebruiker uitgesloten worden van 

verder gebruik. De gebruiksovereenkomst is geldig op het ogenblik dat ze door beide partijen ondertekend is en de 

waarborgen zijn betaald. 

 De waarborg geldt zowel voor de infrastructuur als voor het gebruik van materialen. 

 Indien de aanvraag uitgaat van een vereniging of instelling dient de overeenkomst door de voorzitter of een door hem 

gemachtigd persoon ondertekend te worden.  

 Bij aanvraag door een privé-persoon of feitelijke vereniging is de ondertekenaar verantwoordelijk. Bij aanvraag door een 

vereniging met rechtspersoonlijkheid is de vereniging verantwoordelijk. 

 De ondertekenaar moet meerderjarig zijn. 

 

 Gebruikstoelating 

 Voor de gebruikstoelatingen is de Raad van Bestuur van vzw Krankhoeve dat als beheersorgaan fungeert bevoegd, die 

aan het secretariaat delegeert. Het beheersorgaan kan een aanvraag verwerpen op basis van argumenten van 

organisatorische of praktische aard. Een gemotiveerde weigering zal in dit geval aan de aanvrager worden meegedeeld. 

De aanvrager kan geen aanspraak maken op schadevergoeding. De eventuele waarborgsom zal aan de rechthebbende 

worden terugbetaald. 

 De aanvrager wordt hierna gebruiker genoemd. 

 
Art. 3 Het beheersorgaan van het GC bepaalt de tarieven en de waarborgsommen die zij ter goedkeuring voorlegt aan de 

gemeenteraad. 

 Voor het plaatsen van tijdelijke infrastructuur en installaties ( tenten, containers…) vreemd aan het 

gemeenschapscentrum is voorafgaandelijk toestemming vereist van de gemeente door een schrijven naar Gemeente 
Bonheiden, College van Burgemeester en Schepenen, Waversesteenweg 11,  2820 Bonheiden. 

 

Art. 4 Betaling 

 Bij de ondertekening van de gebruiksovereenkomst dient de voorziene huursom als waarborgsom betaald te worden op 

het vereiste rekeningnummer. Voor de verenigingen die regelmatig dezelfde lokalen gebruiken kan per kwartaal én op 

aanvraag één overschrijving worden opgemaakt.  

Het tarief omvat het gebruik van de aangevraagde accommodatie, van het bijbehorende meubilair en materiaal en het 

sanitair. Kosten voor gebruikelijke verwarming, licht, elektriciteit en water zijn inbegrepen. Wanneer een overmatig 

gebruik van water of elektriciteit wordt vastgesteld, zal dit voor rekening zijn van de gebruiker.  
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Art.  5 Reserveren 

Aanvragen worden als volgt behandeld : 

 a) de aanvragen worden toegewezen in volgorde van datum van ontvangst; 

 b) categorieën A en B kunnen ten vroegste één jaar op voorhand reserveren, categorie C en D een half jaar op 

 voorhand; uitgezonderd voor huwelijken in de Krankhoeve en in „t Blikveld én dit enkel tijdens de maanden juli en 

 augustus mogen categorie C en D één jaar op voorhand reserveren. 

c) bij gelijktijdige aanvraag wordt voorrang gegeven te beginnen met categorie A; 

d) jaarlijks weerkerende activiteiten van lokale verenigingen worden in samenspraak met de cultuurdienst in de planning 

opgenomen; bij de opmaak van de programmatie in het gemeenschapscentrum wordt overleg gepleegd met de 

verenigingen. 

 

Elke aanvraag wordt maximum tot 30 dagen vóór datum van de activiteit betreffende de polyvalente zalen en tot 14 

dagen betreffende de vergaderlokalen in optie gehouden. Indien dan de betaling niet verricht is, vervalt de reservering. 

De gebruiker dient vooraf duidelijke afspraken te maken over het gewenste meubilair (aantal tafels, stoelen), de 
keukenuitrusting en het audiovisueel materiaal. De standaarduitrusting is te raadplegen achteraan in het 

gebruikersreglement. Tafels en stoelen van het Blikveld, de Krankhoeve en Sint-Maartensberg mogen niet buiten 

geplaatst worden. De gebruiker zorgt zelf voor de gewenste opstelling van het meubilair in de Krankhoeve en in Sint-

Maartensberg.  

Om de communicatie tussen de gebruiker en het personeel optimaal te laten verlopen, worden indien nodig extra 

afspraken opgemaakt. Bij het huren van de polyvalente zaal in het Blikveld dient men altijd af te spreken met de 

theatertechnieker en met de cafetaria-uitbater. 

 

Het klaarzetten van de gebruikte ruimte gebeurt door de gebruiker in samenspraak met de technisch verantwoordelijke 

van de cultuurdienst. Bij het klaarzetten en verplaatsen van materialen draagt men er zorg voor noch de gebruikte 

materialen noch de infrastructuur te beschadigen. Het slepen van tafels en stoelen is niet toegelaten ! 

 Het tijdstip van het in gereedheid brengen van de ruimtes gebeurt na overleg en toestemming van de cultuurdienst. In 

alle gevallen moet de ruimte gereserveerd zijn, als men er gebruik van wenst te maken. 

 

Art. 6 Annulering  

 Annulering dient steeds vooraf te gebeuren en zal aanleiding geven tot volgende facturatie:  

  

 Voor de vergaderlokalen :   

 minstens 14 dagen voor de activiteit         geen kosten 

 minder dan 14 dagen voor de activiteit:    50 % van het gebruikstarief 

 

Voor de polyvalente zalen: Blikveld, cafetaria Krankhoeve en grote zaal Sint-Maartensberg 

 minstens 30 dagen voor de activiteit:         geen kosten 

 minder dan 30 dagen voor de activiteit:     50 % van het gebruikstarief  

  

Bij geen melding van annulatie of annulatie op de dag zelf , wordt de volledige huursom ingehouden. Gevallen van 

heirkracht worden beoordeeld door de cultuurbeleidscoördinator . 

 

Art. 7 Bestemming 

 De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de gebruikte infrastructuur dan die waarvoor het gebruik werd 

toegestaan.  

 Het verhuren of overdragen van het gebruik aan derden is verboden. 

 Indien blijkt dat een activiteit niet verloopt zoals aangekondigd, zal dit leiden tot aanpassing van de tarieven. 

 

Art. 8 Poets 

 De gebruiker geeft de ruimte de noodzakelijke poetsbeurt (zoals omschreven in de poetsaanwijzingen per ruimte). ‟t 

Blikveld moet opgeruimd en keerzuiver, de Krankhoeve en Sint-Maartensberg opgeruimd en gedweild achtergelaten 

worden. Alle tafels en stoelen proper gemaakt. Het nodige poetsmateriaal is voorzien in alle gebouwen. De 

cultuurdienst geeft de gebruikers steeds goede instructies inzake het poetsen. 

Wanneer bij het gebruik van gebouwen, accommodaties en terreinen een extra gewoon onderhoud of schoonmaak 
toch nodig blijkt wordt een vast poetstarief van 125 EUR aangerekend. 

 

Het gebruik van de keuken is steeds inbegrepen in de huurprijs maar ook hier dient men de keuken te poetsen indien 

nodig. 

 

Alle afval moet gesorteerd en gedeponeerd worden in de daartoe voorziene vuilbakken of container. 

Glas, frituurolie, papier en karton moet de gebruiker mee huiswaarts nemen. 
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Art. 9 Verantwoordelijkheid  

 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de activiteit, (inhoud, organisatie, deelnemers) en de goede orde in de 

onmiddellijke omgeving (geen overlast voor omwonenden). 

  

 De gebruiker duidt bij de aanvraag een verantwoordelijke aan voor het toezicht, voorkomen van beschadigingen, 

toegangscontrole .... De verantwoordelijke gebruiker zal steeds aanwezig blijven tot het einde van de activiteit. 

De activiteit mag geen overlast berokkenen aan activiteiten die op hetzelfde moment in andere delen van het gebouw 

plaatsvinden. 

 

Conform de instructies van het secretariaat dient de gebruiker het gebouw af te sluiten. 

 De gebruiker verbindt zich ertoe te beantwoorden aan de geldende politiereglementen en aan alle betrokken wettelijke 

voorschriften (aangifte en betaling Sabam, accijnzen, gemeentelijke en provinciale taksen op vertoningen, 

arbeidswetgeving, sociale zekerheid, wetgeving op handelspraktijken., loterijen en tombola‟s, wetgeving beteugeling 

dronkenschap, bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten, milieuhinder...) 
 

 Sabam dient men altijd aan te geven bij een publieke activiteit. 

 Billijke vergoeding is aan te vragen bij een manifestatie buiten de gebouwen.  

 Formulieren kan men bekomen aan de balie in ‟t Blikveld. 

 Spring zuinig om met energie. Instructies voor juist gebruik van verwarming en dergelijke kunnen gegeven worden door 

de cultuurdienst en zijn aangegeven in de lokalen. 

 

Art. 10 Buitenlandse artiesten en/of groepen 

 Wanneer in de gebouwen, accommodaties en op de terreinen een optreden of evenement met buitenlandse artiesten 

en/of groepen wordt georganiseerd, dient de gebruiker aan het beheersorgaan mee te delen: 

 1° de naam en het adres van de buitenlandse artiest of groep; 

 2° de datum van het optreden. 

 Het beheersorgaan is wettelijk verplicht deze gegevens over te maken aan de Opsporingsinspectie der directe 

belastingen te Antwerpen. 

 

Art. 11 Sluitingsuur 

 De activiteiten dienen om 01 uur beëindigd te zijn (zie ook de gemeentelijke bepalingen terzake). Geluidshinder kan niet 

na 22u. Tussen 22u. en 8u. moet de geluidssterkte van alle vormen van muziek zodanig geregeld worden dat ze 

buitenshuis niet kan worden gehoord. 

 Afwijkingen op het sluitingsuur en de geluidssterkte dienen vooraf aangevraagd te worden bij de bevoegde overheid, 

zijnde de gemeente Bonheiden. Voor de Krankhoeve en Sint-Maartensberg zijn deze afwijkingen eerder uitzonderlijk. 

 

Art. 12 Verzekeringen 

 De gebruikers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid in de uitoefening van hun functie als men met toelating 

over de infrastructuur beschikt ( d.i. een ondertekende gebruiksovereenkomst ). Verder is de burgerlijke en 

contractuele aansprakelijkheid van de gebruiker verzekerd voor schade veroorzaakt door een ongeval aan de gebouwen 

en het materiaal. Deze verzekering is inbegrepen in het gebruikstarief en is 11% op de totale huursom.  

 Gevallen waarin de verzekeraar dient op te treden worden gemeld aan de balie in ‟t Blikveld.  

 

 Bij een tentoonstelling staat de gebruiker in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen en wel met een 

verzekeringspolis “van nagel tot nagel”, d.w.z. alle risico‟s van brand, diefstal en beschadiging. Een duplicaat van de 

verzekering dient tijdens de tentoonstelling aanwezig te zijn. ( behalve als het gemeenschapscentrum  zelf de organisator 

is van de tentoonstelling, dan neemt zij de verzekering op zich ) 

 

 Het gemeenschapcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke lichamelijke of stoffelijke 

schade aan derden naar aanleiding van het toegestane gebruik van lokalen en/of uitrusting. 

  

Art. 13 Schade - diefstal - noodgeval 

 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade, door hemzelf, aangestelden, deelnemers, artiesten of bezoekers 

aangebracht tijdens de door hem georganiseerde activiteit. 
 De gebruiker zal bij aanvang van de gebruiksperiode de gebruikte ruimten onderzoeken en gebeurlijke beschadigingen 

of vaststellingen van diefstal aan gebouwen, meubilair, installaties, terreinen, beplanting, enz. dienen onmiddellijk en 

spontaan gesignaleerd te worden aan de cultuurdienst. Indien bij de aanvang van de gebruiksperiode geen 

abnormaalheden worden gesignaleerd dan wordt de gebruiker geacht de ruimte in goede staat te hebben ontvangen. In 

het weekend en buiten de kantooruren kan een boodschap nagelaten worden op het  GSMtoestel 0498 86 28 33. 

Beschadigingen zullen aan de gebruiker die er verantwoordelijk voor is, aangerekend worden tegen de prijs van de 

herstellingskosten, opgemaakt bij bestek, of tegen vervangingswaarde. 

 

Art. 14 Apparatuur Blikveld 

De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur, die behoren tot de polyvalente zaal, geschiedt 

uitsluitend door een theatertechnieker, erkend door het gemeenschapscentrum. Het betreden van de regiekamer door 

onbevoegden is ten strengste verboden. Wanneer de gebruiker gebruik wenst te maken van de technische apparatuur, 
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dient dat bij de aanvraag te worden vermeld. De onkosten voor de batterijen van draadloze microfoons zijn ten laste 

van de gebruiker.  

Apparatuur niet behorende tot de uitrusting van het gemeenschapscentrum kan door de theatertechnieker van het 

gemeenschapscentrum gecontroleerd worden en het gebruik ervan geweigerd. 

Elke geluidsinstallatie, vreemd aan het gemeenschapscentrum,  moet voorzien zijn van een begrenzer op 90 decibel 

(conform de geldende wetgeving). 

De toegang tot podium en backstageruimte is strikt verboden voor onbevoegden, en is uitsluitend voor de 

organisatoren. 

Bij activiteiten in het amfitheater kan in een aparte stroomtoevoer worden voorzien. Indien deze gewenst is, dient dit 

bij aanvraag te worden vermeld. De kosten van het verbruik worden aangerekend aan de huidige energieprijs. Het 

gebruik van de verdeelkast is kosteloos. 

 

 

Art. 15.1 Veiligheid 
 Bij opstelling van de schouwburgtribune mag er in de polyvalente zaal eten noch drank verbruikt worden.  

 

 Rookverbod. Roken is NIET toegestaan in de gebouwen van het GC ‟t Blikveld : de Krankhoeve, Sint-Maartensberg, 

Gillé en ‟t Blikveld ( ook niet in de cafetaria van „t Blikveld). De gebruiker verbindt zich ertoe erover te waken dat het 

rookverbod wordt nageleefd in alle ruimten waar deze verbodsbepaling van kracht is. 

  

 Bij het einde van de activiteit zal de gebruiker de lichten in de gebruikte ruimten doven en de geopende ramen en 

deuren sluiten. 

In- en uitgangen en nooddeuren mogen op geen enkele wijze belemmerd worden of gesloten worden tijdens de 

activiteit. De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden. 

Het is ten strengste verboden de brandwerende deuren van het zelfsluitende type zowel in open als gesloten 

toestand met enig mechanisme of materiaal te blokkeren. In ‟t Blikveld zijn deze deuren: de toegangsdeuren tot de 

polyvalente zaal, de deur tussen de keuken en de foyer, de deur tussen de foyer en het achtertoneel en de deur tussen 

de foyer en de cafetaria. 

 Deuren en brandblusapparatuur mogen nooit door aangebrachte materialen worden ingesloten of aan het zicht 

onttrokken.  

 

 Het is niet toegestaan: 

 -wijzigingen aan te brengen aan de nutsvoorzieningen; 

 -bijkomende verwarmingsinstallaties te plaatsen. 

 

 Zonder toestemming van het beheersorgaan is het verboden: 

 -de infrastructuur te betreden met dieren; 

-flessengas te gebruiken (tenzij in de Krankhoeve en Sint-Maartensberg); 

 -vuur- rook- of ontploffingsmechanismen te gebruiken. 

 

 Alle uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de reglementering van het A.R.A.B. en vooraf met de 

cultuurdienst overlegd. 

 Fietsen, auto‟s en bromfietsen dienen op de daartoe voorziene plaatsen te worden gestald. 

 

 De maximum capaciteit van de ruimte (o.a. theatertribune „t Blikveld : 230 zitplaatsen, 500 staanplaatsen), zoals 

aangeduid ter plaatse en opgenomen als bijlage, mag niet overschreden worden.  

 De gebruiker mag geen hoger aantal plaatsbewijzen verstrekken . 

Op bevel van de brandweercommandant is het verboden bijkomende stoelen te plaatsen. 

 

 Iedere veiligheidsaanwijzing van een personeelslid van de cultuurdienst moet onmiddellijk opgevolgd 

worden.  Het niet naleven van veiligheidsregels of aanwijzingen van het bevoegd personeel kan de 

onmiddellijke verplichte stopzetting van de activiteit tot gevolg hebben. 

 

Art. 15.2  Vestiaire 
Het gebruik van de vestiaire (in ‟t Blikveld: lockers) bij activiteiten in de polyvalente zalen is verplicht.  

 

Art. 15.3  Sleutels / toegangsbadges 

 Het afhalen en terugbezorgen van sleutels en/of toegangsbadges gebeurt aan de balie van  ‟t Blikveld tijdens de 

openingsuren. De sleutel van Sint-Maartensberg kan ook opgehaald worden bij Irène Nijs-Cornelis, Gemeenteplein 19 

in Rijmenam. 

 Badges en sleutels moeten steeds opgehaald worden. Badges en sleutels kunnen slechts drie dagen op voorhand 

opgehaald worden en dienen de eerstvolgende werkdag na de activiteit terugbezorgd te worden. 

 Gebruikers worden geacht te weten hoe zij de gebouwen dienen af te sluiten. Zij kunnen steeds beroep doen op het 

personeel van de cultuurdienst om zich hierover in te lichten. 

 Bij verlies van sleutel of badge wordt de kostprijs voor vervanging van de sleutel of badge aangerekend. 
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Art. 16 Versieringen, aangebrachte materialen  

 De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiaal dat achtergelaten wordt door de gebruikers, voor 

mogelijke diefstallen of voor beschadiging ervan. 

Versieringen kunnen enkel aangebracht worden na overleg met de cultuurdienst.  

 Het plaatsen van decors of apparatuur moet gebeuren in overleg met de theatertechnieker. Alle aangebrachte en/of 

meegebrachte materialen moeten na afloop verwijderd worden en dit zonder beschadiging van de infrastructuur. De 

gebruiker verbindt zich ertoe strikt te waken over de brandveiligheid. 

 Het is verboden om enig hechtingsmiddel aan te brengen. 

 Geen enkele vorm van bekendmaking mag in of rond de gebouwen worden aangebracht zonder uitdrukkelijke 

toestemming van het personeel van de cultuurdienst. 

 

Art. 17 Toezicht door het gemeenschapscentrum  

 Om toezicht op de goede orde te kunnen uitoefenen, hebben de staf van de cultuurdienst en het beheersorgaan steeds 

het recht op vrije toegang tot de activiteiten georganiseerd in het gemeenschapscentrum. Zij kunnen bepaalde personen 
of groepen die de orde verstoren, de toegang ontzeggen of laten verwijderen. De gebruiker zal vrije toegang 

verschaffen aan personeel van de cultuurdienst in werkopdracht. 

 De eventuele aanwezige bestuursleden of in opdracht zijnde personeelsleden zijn ter plaatse om behulpzaam te zijn. Ze 

kunnen echter niet beschouwd worden als extra-werkkracht of om tekortkomingen in de organisatie op te vangen. 

 

Art. 18 Horecareglementering 

 

      18.1 Vzw Krankhoeve is (uitgezonderd voor „t Blikveld) de exclusieve leverancier van bieren en frisdranken. Koffie, thee en 

allerhande versnaperingen moeten zelf meegebracht worden. Melk en suiker zijn aanwezig. 

Het verbruik van wijnen wordt vrijgelaten voor alle categorieën, mits het betalen van een wijnrecht van 25.00 EUR voor 

cat. A en B, en 30.00 EUR voor cat. C en D. 

Voor uitzonderlijke activiteiten buiten de gebouwen kan bij het beheersorgaan een aanvraag worden ingediend om 

horeca in eigen beheer uit te baten. Ook in dat geval dient de drank te worden afgenomen bij de leverancier, aangeduid 

door het beheersorgaan. 

Wijn en vaten dienen ten minste 14 dagen voor de activiteit besteld te worden bij cultuurdienst. 

Handdoeken en afwasproducten dienen door de gebruiker zelf voorzien te worden, het afwasproduct voor de 

industriële afwasmachine in Sint-Maartensberg is steeds aanwezig. 

De gebruiker dient STEEDS DE STOCKKAART die ter plaatse ligt IN TE VULLEN en het verbruik niet te noteren op 

andere zaken zoals bierkaartjes en dergelijke. ( zie voorbeeld in bijlage ) 

 

     18.2      Concessie Blikveld 

 Voor alle lokalen van „t Blikveld geldt een concessiecontract met een uitbater. Dit betekent dat in geen geval drank, van 

elders afkomstig, mag verbruikt worden. Alle verbruik van drank verloopt via de cafetaria, tenzij uitdrukkelijk anders 

werd bedongen door de gebruiker in samenspraak met de uitbater van de cafetaria. 

Drank dient de gebruiker te bestellen bij de concessiehouder. Aan categorieën A en B zal de officiële aankoopprijs + 10 

% + 21% BTW aangerekend worden. Het tarief voor categorie C en D wordt bepaald door het beheersorgaan. De 

gebruiker staat dan zelf voor de uitbating in. De concessiehouder zorgt voor de nodige materialen (glazen, dienbladen, 

kopjes, enz.) de levering van de dranken en het toezicht erop.  De nodige afspraken met de concessiehouder dienen 

minstens 14 dagen voor de activiteit te worden gemaakt. ( door middel van een activiteitenfiche ) 

BELANGRIJK: Indien de concessiehouder zelf zorgt voor het nodige personeel (op uitdrukkelijk verzoek van de 

gebruiker) gelden de normale verkoopprijzen (die op dat moment ook in de cafetaria toegepast worden). Gebruikers 

van cat. C en D moeten hiervan gebruik maken. 

Dranken boven de 22° zijn sterke dranken en mogen door de gebruiker niet geschonken worden ! 

 

 18.3 Gebruik mobiele tapinstallaties ‟t Blikveld 

Gebruik ervan is niet toegelaten bij activiteiten die hoofdzakelijk bestaan uit een kunstenvoorstelling (muziek, dans, 

toneel, woord …) en waarvoor logischerwijze een theatertribune-opstelling aangewezen is. Ook indien de gebruiker 

besluit om de theatertribune niet op te stellen blijft dit reglement van kracht. 

De tapinstallatie kan enkel geplaatst worden in de ruimte voor de berging of in de foyer. 

 
Art. 19 Promotie, vermeldingen  

 Op alle publicaties of vermeldingen van de activiteit zal de gebruiker duidelijk zijn naam vermelden, of die van de 

organiserende vereniging, alsook de toegangsprijzen en de door de wet voorziene vermeldingen (verantwoordelijke 

uitgever). 

 De gebruiker zal op alle publicaties die de activiteit aankondigen van de volgende locatie-aanduidingen gebruik 

maken:   

 

 GC „t Blikveld - Bonheiden, „t Blikveld, Waversesteenweg 11, Bonheiden 

 GC „t Blikveld - Bonheiden, Krankhoeve, Grote Doelstraat, Bonheiden 

 GC „t Blikveld - Bonheiden, Sint-Maartensberg, Rijmenam 

 GC „t Blikveld - Bonheiden, Mart, Plasstraat 7, Rijmenam. 

 

  Categorieën A en B kunnen gebruik maken van de diensten van de cultuurdienst voor ticketverkoop en reservatie. 
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HOOFDSTUK II  : GEBRUIK VAN DE UITLEENDIENST 

 

Art. 20 Categorie A en B kunnen gratis gebruik maken van het uitleenmateriaal. Categorie C en D kan enkel over het materiaal 

beschikken bij het gebruik van de infrastructuur. De materialen mogen maximum 1 jaar op voorhand voor cat. A en B 

en maximum een half jaar op voorhand voor cat. C en D worden aangevraagd. Gebruik van de materialen buiten de 

gemeente wordt niet toegestaan ( uitgezonderd voor jeugdkampen ). Het gebruik en vervoer ervan dient aangevraagd 

te worden met het voorziene aanvraagformulier dat men kan bekomen aan de balie van ‟t Blikveld, telefonisch of via e-

mail uitleenmateriaal@bonheiden.be of downloaden op www.blikveld.be,  tenminste 21 dagen voor de activiteit. De 

waarborg die men betaalt, wordt ook gebruikt om het materiaal te dekken. De materialen moeten onbeschadigd en in 

dezelfde staat worden teruggebracht. Dat wil zeggen : kabels opgerold, stoelen correct gestapeld, vaatwerk 

afgewassen… Beschadigingen zullen aan de gebruiker die er verantwoordelijk voor is, aangerekend worden tegen de 

prijs van de herstellingskosten, opgemaakt bij bestek, of tegen vervangingswaarde. 

 

 
HOOFDSTUK III : OVERLIJDENSREÜNIE 

 

Art. 21 Het is mogelijk in ‟t Blikveld, de Krankhoeve en St.-Maartensberg een reünie (of “burgerlijke begrafenisplechtigheid”) te 

houden rond het overlijden van een Bonheidenaar/Rijmenamnaar of van een persoon die in Bonheiden/Rijmenam 

begraven wordt. De kist of urne wordt dan, in samenwerking met de begrafenisondernemer, in een zaal van ons 

opgesteld en de rouwenden kunnen zich er rond verenigen. De aankleding van de zaal gebeurt door samenwerking van 

de begrafenisondernemer en de cultuurdienst. De familie zorgt voor de inhoud van de bijeenkomst, het 

gemeenschapscentrum voor een muziekinstallatie, indien gewenst. 

 De keuze van de zaal hangt af van de beschikbaarheid, van het feit dat niet tegelijk vlakbij een storende activiteit mag 

plaatsvinden, en van de voorkeur van de familie. Voor de overlijdensreünie die niet langer dan 2 uur duurt, wordt een 

eenheidsprijs van 150 euro gehanteerd. De familie reserveert, maakt haar wensen kenbaar en betaalt via de 

begrafenisondernemer. 

 

 

HOOFDSTUK IV  :  SLOTBEPALINGEN 

 

Art. 22 Het niet naleven van de voorwaarden in dit gebruiksreglement bepaald, kan voor de gebruiker een schorsing van het 

gebruik tot gevolg hebben. De schorsingstermijnen en eventuele boetes worden door het beheersorgaan bepaald. 

 

Art. 23 Dit gebruiksreglement is van toepassing vanaf 1 september 2007 en vervangt het vroegere gebruiksreglement. 

 

Art. 24 In alle prijzen is de BTW begrepen. De gebruikstarieven worden driejaarlijks herzien door het beheersorgaan dit is de 

Raad van Bestuur van vzw Krankhoeve. 

 

Art. 25 Met de ondertekening van de gebruiksovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met alle bepalingen van het 

gebruiksreglement. 

 

Art. 26 Elke betwisting die niet in der minne kan geregeld worden zal behandeld worden voor een bevoegde rechtbank in het 

rechtsgebied Mechelen. 

 

Secretariaat cultuurdienst in ‟t Blikveld, Waversesteenweg 11, 2820 Bonheiden. 

Tel: 015 – 50 28 70  Fax: 015 – 50 28 79 

E-mail: blikveld@bonheiden.be 

Zichtrekening 068-0541010-68 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 augustus 2007. Dit reglement vervangt alle vorige en is van kracht 

vanaf 1 september 2007. 

 

mailto:blikveld@bonheiden.be
http://www.blikveld.be/
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GEBRUIKSTARIEVEN 
 

Bijlage bij het reglement 

 

Voor de berekening van de gebruikstarieven gelden volgende criteria : 

 

1. Dagdelen:  

 

Het gebruikstarief geldt voor de periode van één dagdeel, tenzij anders vermeld 

 

Dagdeel 1: van 08u00 tot 13u00 

Dagdeel 2: van 13u00 tot 18u00 

Dagdeel 3: van 18u00 tot sluitingsuur ( max. tot 1u ) 

 
Afwijkingen zijn enkel mogelijk in overleg en na toestemming van de verantwoordelijke van het GC. 

 

 

2. Categorieën van gebruikers en waarborgen: 

 

Categorie A: gemeentebestuur, fracties van de gemeenteraad ( uitsluitend voor vergaderingen ) en adviesraden; 

gemeentelijk diensten; onderwijsinstellingen uit de  gemeente, gemeentelijke openbare instellingen 

(bv. POB, vzw Berentrode, vzw Krankhoeve) en OCMW; BODUKAP; beheersorganen POB en 

Gemeenschapscentrum 

Categorie B:  gunsttarief ten voordele van het socio-culturele leven; voor verenigingen van Bonheiden 

aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en politieke partijen vertegenwoordigd in de 

gemeenteraad. 

Categorie C: commercieel tarief voor privégebruik, bedrijven en instellingen van Bonheiden  

    Categorie D :      commercieel tarief voor privégebruik, bedrijven en instellingen van buiten Bonheiden 

 

 

Waarborgtarieven voor alle categorieën zijn : 

25€ vergaderlokalen 

100€  grote zalen Krankhoeve en Sint-Maartensberg en Kleine galerij De Witte Vlag 

200€  grote zaal „t Blikveld 
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3. De gebruikstarieven: geldig vanaf 1 januari 2008 

 

Gebruikers van cat. B kunnen rekenen op een getrouwheidskorting van 20% bij 10 ingebruiknames binnen een periode van 12 

maanden. Voor deze korting komen volgende lokalen in aanmerking :  

Alle lokalen van de Krankhoeve en Sint-Maartensberg, de vergaderlokalen en de grote loge van het Blikveld. 

Alle tarieven zijn inclusief verzekering( 11% van het gebruikstarief ). 

 

3.1. De Krankhoeve 

 

 

3.1.1 lokalen per dagdeel (1,2 of 3) 

 

Bij het huren van één van de lokalen kan men steeds beschikken over het gebruik van de gemeenschappelijke keuken. 

De koer kan men niet huren maar staat gratis ter beschikking voor alle gebruikers. Van 1 mei tot 15 oktober staat er een 
vlinderzeil. 

Vanaf de organisatie van Roefel ( voorlaatste weekend van juni )  tot na de laatste zomerzondag ( 2de zondag augustus ) kan het 

atelier niet gehuurd worden en staat er een groot podium en/of materiaal op de koer. 

Voor klaarzetten van lokalen, moet de ruimte gereserveerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 globaal tarief site Krankhoeve : per dag 

 

 

 

 

 

 

*Voor elke aansluitende volgende dag ( max. 3 dagen ) wordt een korting gegeven van 50% op het dagtarief. 

 

Het gebruik van de gemeenschappelijke koer is steeds inbegrepen wanneer men de lokalen huurt.  

 

Indien men los van het huren van lokalen in de Krankhoeve, de publieke speelweide wil gebruiken bv. voor het plaatsen van een 

tent, dient men daartoe een aanvraag te richten naar het college van Burgemeester en Schepenen, Waversesteenweg 13 te 2820 

Bonheiden. De kosten voor gebruik van elektriciteit en water worden dan aangerekend. 

 
 

 

3.1.3 De Krankhoeve ligt in een woonwijk. De gebruikers ervan worden met aandrang gevraagd dat te respecteren door geen 

geluidsoverlast te veroorzaken. Daartoe volgen zij het gemeentelijk politiereglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Cafetaria en zolder gebruikstarief Gratis € 15 € 75 € 120 

Beste Kamer 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

‟t Kaaskot 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

Atelier 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

Bakoven 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 4,5 - - 

  CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Site Krankhoeve* Gebruikstarief Gratis € 70 € 174 € 578 
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3.2. „t Blikveld 

 

3.2.1 lokalen per dagdeel  

 

  CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Polyvalente zaal  gebruikstarief Gratis 

 

€ 38 

 

€ 164 € 272,5 

Vergaderlokaal 1 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

Vergaderlokaal 2 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

Grote loge 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

Kleine loge 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 4,5 € 22 € 36 

Buiteninfrastructuur 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 18 € 90 € 180 

 

Enkel de grote loge kan apart gehuurd worden. De kleine loges enkel bij gelijktijdig gebruik van de polyvalente zaal. Het huren van 

de grote loge kan niet als de polyvalente zaal verhuurd is. Het huren van de foyer is niet mogelijk. 

Bij het huren van de zaal of de lokalen kan men steeds beschikken over de keuken mits goede afspraken met de concessionaris. Het 

apart huren van de keuken is niet mogelijk.  

Bij blokkering van de polyvalente zaal omwille van repetities, voorbereidingen en dergelijke wordt niet het volledige gebruikstarief 

gerekend. Enkel het dagdeel van de voorstelling of feitelijke activiteit betaalt de gebruiker het volledige tarief. Voor blokkering  

wordt 20% aangerekend van de huursom. 

 

 

3.2.2 complex per dag 

 

  CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Complex per dag gebruikstarief Gratis € 180 € 719 € 1199 

 

 

3.2.3 materialen 

 

 CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Piano Gratis € 50 € 100 € 125 

Piano met stemming Gratis € 120 € 160 € 185 

Batterij 9V Blister voor draadloze micro * Gratis € 4,9 stuk € 4,9 stuk € 4,9 stuk 

Theatertechnische apparatuur met 

bediening per dagdeel ( 1 technieker ) 
Gratis  € 27 € 38 € 54,5 

Theatertechnische apparatuur met 

bediening per dagdeel ( 2 techniekers ) 
Gratis € 49 € 82 € 109 

 

Het gebruik van een extra tapinstallatie kan na afspraak met de concessiehouder. 

De theatertechnische apparatuur kan enkel door een theatertechnieker bediend worden. 

*Afhankelijk van de effectieve kostprijs, eigen batterijen worden toegelaten. 
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3.3. Sint-Maartensberg 

 

3.3.1 lokalen per dagdeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van de keuken bij huur grote zaal en de kitchenette bij huur kleine zaal, zijn in het gebruikstarief begrepen. 

 

 
 

3.4. Kleine Galerij “De Witte Vlag” (De Mart te Rijmenam) 

 

De Kleine Galerij wordt verhuurd als expositie- en repetitieruimte voor de amateurkunsten. De huurprijs bedraagt €12,5 per 

maand. In elk geval wordt met de gebruiker een aparte gebruikersovereenkomst van bepaalde duur opgemaakt. In geval van 

activiteiten van het gemeenschapscentrum dient de ruimte ontruimd te worden. 

 

 

 

4. Algemene en bijzondere bepalingen 

 

4.1 Gebruik keukens 

Al het in de keukens aanwezige materiaal mag gebruikt worden. Verdwenen of beschadigd materiaal wordt aan de gebruiker 

aangerekend. De in de keukens geafficheerde richtlijnen dienen strikt nagevolgd te worden. De keukenapparaten en het materiaal 

(o.a. percolators) moeten na gebruik degelijk gepoetst worden. De koelkast na gebruik terug leegmaken. Alle afval moet in de 

aangeduide plaatsen gedeponeerd worden : papier, glas en frituurvet moet men mee naar huis nemen. Het is niet toegestaan 

eetwaren te bereiden of op te warmen in een andere ruimte dan de keuken. 

 

4.2 Bijzondere bepalingen fuiven en bals 

Het organiseren van dansfeesten, fuiven, bals (of soortgelijke) is niet toegestaan. Enkel voor een huwelijksfeest en andere 

familiale vieringen worden uitzonderingen toegestaan.  

 

4.3 Gebruik foyer ‟t Blikveld 

De foyer is niet te huur en kan slechts gebruikt worden na toestemming van en mits afspraken met de cultuurdienst. In geen enkel 

geval worden kunstwerken verplaatst, weggenomen of bedekt. 

 

 

 

5. UITLEENMATERIAAL 

 

5.1 Gebruikers van categorieën A en B kunnen altijd gratis gebruik maken van de uitleendienst. Gebruikers van categorieën C en 

D kunnen gebruik maken van de uitleendienst uitsluitend bij activiteiten in een ruimte van het gemeenschapscentrum. 

Materialen dienen opgehaald en teruggebracht te worden tijdens de openingsuren van de cultuurdienst. 

 

5.2  Plaatsing en ophaling : 

Op verzoek van gebruikers van categorie A en B - en bij gebruik van dit materiaal binnen de gemeente -  zal de Technische 

dienst voor de plaatsing en ophaling instaan indien dit tijdens de normale werkuren kan gebeuren. Aanvragen kunnen enkel 

gebeuren met het daartoe voorziene aanvraagformulier dat men kan bekomen aan de balie van ‟t Blikveld, telefonisch of via e-mail 

naar uitleenmateriaal@bonheiden.be of downloaden op www.blikveld.be. 

Een aanvraag gebeurt tenminste 21 dagen voor de activiteit. 
Gebruik van de materialen buiten de gemeente wordt niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D 

Grote zaal gebruikstarief Gratis 

 

€ 15 

 

€ 75 € 120 

Kleine zaal 

 

gebruikstarief 

 

Gratis € 7 € 36 € 58 

mailto:blikveld@bonheiden.be
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BESCHRIJVING INFRASTRUCTUUR : Het gemeenschapscentrum bestaat uit volgende gebouwencomplex 

 

 

 
‟t Blikveld 

te Bonheiden 

Krankhoeve 

te Bonheiden 

Sint-Maartensberg 

te Rijmenam 

De Mart 

te Rijmenam 
 

Zitplaatsen 

 

Opp. publieksruimte 

 

Vast podium : opp. 

 

Verplaatsbaar poduim : opp. 

 

Kleedkamer (aantal) 

 

Technische uitrusting 

 

 

 Polyvalente zaal : 

- afmetingen in m² 

- omschrijving gebruik 

 

230 zittribune – 500 staanplaatsen 

max. 180p in zaal zetten aan tafels 

179m² 

 

126m² 

 

podium kan volledig weggehaald 

worden 

 

3 

 

zie technische fiche, op te vragen bij 

de theatertechnieker of aan de balie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetaria  70p 

112,6m² 

voordrachten, cursussen, 

intieme voorstellingen, 

ontmoeting, vaste muziekinstallatie 

in cafetaria 

verduisterbaar, vast 

projectiescherm 

tafels en stoelen voor 70p 

6 legplanken met schragen ( op 

zolder gestockeerd ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote zaal  80p 

152 m² 

voordracht, ontmoeting, 

vergaderingen, cursussen 

verduisterbaar, vast 

projectiescherm 

vaste muziekinstallatie in grote zaal 

tafels en stoelen voor 80p,  

5 legplanken met schragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum  

creatieve cursussen 

Tentoonstellingsruimte 1 

- opp. 

- technische uitvoering 
 

 

 

Tentoonstellingsruimte 2 

- opp. 

- technische uitvoering 
 

 

120m² 

ophangsysteem, 

tentoonstellingsverlichting 

vitrinekastjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zolder  30p 

97,8 m² 

basisverlichting 

verduisterbaar; schrijfbord 

vast projectiescherm 

 

 

 

 

  

134m² 

ophangsysteem, installaties 
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Lokaal 1 

-afmetingen 

-omschrijving gebruik 

 

 

 

 
Lokaal 2 

-afmetingen 

-omschrijving gebruik 

 

 

 

 

 

Lokaal 3 

-afmetingen 

-omschrijving gebruik 

 

 

 

 

 

Vergaderlokaal 1  25p 

-53,2 m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord 

-internet, CDspeler 

 

 
Vergaderlokaal 2  25p 

-53,2 m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord 

-profectiescherm 

-internet, CDspeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD-projector, overhead, 

projectiescherm, 

internetaansluiting, laptop, DVD-

speler,  

TV en video, flip-over en 

geluidsinstallaties kunnen 

(op basis van beschikbaarheid) 

gereserveerd worden 

Zie formulier uitleenmateriaal 

Beste kamer  20p 

-33,5 m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord, CD speler 

 

 

 
Atelier  20p 

-32,3m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord, CD speler 

-verduisterbaar 

 

 

‟t Kaaskot  20p 

-34,3 m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord, CD speler 

-TV 

-verduisterbaar 

 

Overhead, LCD, video en TV, 

internetaansluiting, projectiescherm, 

CD-DVD-speler, flip-over en 

geluidsinstallaties kunnen (op basis 

van hun beschikbaarheid) 

gereserveerd worden 

Zie formulier uitleenmateriaal 

Kleine zaal  30p 

-64m² 

-vergaderingen, cursussen 

-schrijfbord 

-verduisterbaar, vast 

projectiescherm 
-overhead, TV, video, CD-

cassettespeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhead, LCD, video en TV,  CD-

DVD-speler, diaprojector,  flip-over en 

geluidsinstallaties kunnen (op basis 

van hun beschikbaarheid) 

gereserveerd worden 

Zie formulier uitleenmateriaal 

Galerij 

-56m² 

-werk- en repetitieruimte 

Keuken 

 

 

 

 

gasoven en gasvuren 

frigo  frituur 

vaatwasser 

 

vaatwerk en glazen 180p 

wijn- en champagneglazen  

voldoende glazen voor frisdrank en 

bieren 

 

4 percolatoren 
 

KOOKMATERIAAL ZELF TE 

VOORZIEN 

 

4 elektrische kookplaten, geen 

oven, microgolfoven 

frigo en diepvriezers in kelder 

let op : kleine keuken, weinig 

uitgerust, geen groot verbruik 

vaatwerk 70p  

beperkt aantal wijnglazen  

voldoende glazen voor frisdrank 

en bieren 

 
3 percolatoren van 40 tassen 

koffiezetten en waterkokers 
KOOKMATERIAAL ZELF TE 

VOORZIEN 

gasvuren en gasoven 

wasmachine microgolfoven 

frituur  frigo 

 

 

vaatwerk 80p 

beperkt aantal wijnglazen 

voldoende glazen voor frisdrank 

en bieren 

 
4 percolatoren van 40 tassen 

koffiezetten en waterkokers 
KOOKMATERIAAL ZELF TE 

VOORZIEN 
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HORECA-PRIJZEN (catA+B) * 

Prijzen incl. BTW 

bij afname in de cafetaria ‟t Blikveld wordt voor alle dranken 21%BTW 

aangerekend. 

 

OMSCHRIJVING      EURO OMSCHRIJVING      EURO 

 

Bieren in bakken: 24 fl Wijn   

STELLA PILS 25 CL   0,61 WIJNRECHT 25,00 

STELLA NA 25 CL   0,73  

GUEUZE 25 CL   0,83 Wereldwinkelwijn 

HOEGAARDEN 25 CL   0,70 Kostprijs per fles ongeveer € 4 

DE KONINCK 25 CL   0,70  

KRIEK 25 CL   0,90  

LEFFE BRUIN 25 CL   1,05  

DUVEL 33 CL   1,25 

 

Bieren in vaten:   

Bestellingen minstens 21 dagen vooraf   

 

STELLA PILS 30 L 68,28  

STELLA PILS 50 L 113,8  

DE KONINCK 30 L 78,86  

HOEGAARDEN 30 L 75,87  

  

Frisdranken:   

TONIC 20 CL   0,46  

ICE TEA 33 CL   0,81  

WATER 1 L   0,64   

COLA 1 L   1,40     0,37 

COLA light 1 L   1,40 

LIMONADE 1 L   1,00 

FRUITSAP 1 L   2,26  

 

*de prijzen worden automatisch aangepast aan doorgevoerde indexeringen 

 

 

 

 

HORECA-PRIJZEN (cat C+D)*  

Prijzen incl. BTW 

bij afname in de cafetaria ‟t Blikveld wordt voor alle dranken 21%BTW 

aangerekend. 

 

OMSCHRIJVING      EURO OMSCHRIJVING     EURO 

 

Bieren in bakken: 24 fl Wijn   

STELLA PILS 25 CL   0,73 WIJNRECHT 30,00 

STELLA NA 25 CL   0,86  

GUEUZE 25 CL   0,99 Wereldwinkelwijn 

HOEGAARDEN 25 CL   0,82 Kostprijs per fles ongeveer € 4,5 

DE KONINCK 25 CL   0,82  

KRIEK 25 CL   1,06 

LEFFE BRUIN 25 CL   1,24  

DUVEL 33 CL   1,47  

 

Bieren in vaten:   

Bestellingen minstens 21 dagen vooraf   

 

STELLA PILS 30 L   80,69  

STELLA PILS 50 L 134,5  

DE KONINCK 30 L  93,2  

HOEGAARDEN 30 L  89,66  

  

Frisdranken:   

TONIC 20 CL   0,51  

ICE TEA 33 CL   0,96  

WATER 1 L   0,76   

COLA 1 L                      1,66      

COLA light 1 L   1,66 

LIMONADE 1 L   1,18 

FRUITSAP 1 L   2,67  

 

*de prijzen worden automatisch aangepast aan doorgevoerde indexeringen 

 



 

 

2 

  

 

 

DRANKVERBRUIK KRANKHOEVE 

 

DRANKVERBRUIK SINTMAARTENSBERG  

Naam en voornaam:  Naam en voornaam: 

Naam vereniging:      Naam vereniging:     

Datum:  Datum: 

Duid aan waar uw activiteit heeft plaatsgevonden:  Duid aan waar uw activiteit heeft plaatsgevonden: 

cafetaria en zolder  /  beste kamer  /  atelier  /  kaaskot  /  bakoven  cafetaria en zolder  /  beste kamer  /  atelier  /  kaaskot  /  bakoven 

U HOEFT ENKEL UW VERBRUIK TE NOTEREN      U HOEFT ENKEL UW VERBRUIK TE NOTEREN     

BIEREN Aantal bakken Aantal flessen en vaten per stuk  BIEREN Aantal bakken Aantal flessen en vaten per stuk 

DE KONINCK      DE KONINCK     

DE KONINCK VAT 30 L      DE KONINCK VAT 30 L     

DUVEL      DUVEL     

GEUZE      GEUZE     

KRIEK      KRIEK     

LEFFE DONKER      LEFFE DONKER     

PALE-ALE      PALE-ALE     

STELLA      STELLA     

STELLA N.A.      STELLA N.A.     

STELLA VAT 30 L      STELLA VAT 30 L     

STELLA VAT 50 L      STELLA VAT 50 L     

TUBORG      TUBORG     

WITTE HOEGAARDEN      WITTE HOEGAARDEN     

WITTE HOEGAARDEN VAT 30 L      WITTE HOEGAARDEN VAT 30 L     

WITTE HOEGAARDEN VAT 50 L      WITTE HOEGAARDEN VAT 50 L     

             

FRISDRANKEN      FRISDRANKEN     

COLA      COLA     

COLA LIGHT      COLA LIGHT     

FRUITSAP    FRUITSAP   

ICE-TEA      ICE-TEA     

LIMONADE      LIMONADE     

TONIC      TONIC     

WATER BRUIS      WATER BRUIS     

WATER NATUUR      WATER NATUUR     

             

WIJNEN      WIJNEN     

WERELDWINKELWIJN - ROOD      WERELDWINKELWIJN - ROOD     

WERELDWINKELWIJN - WIT      WERELDWINKELWIJN - WIT     
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INVENTARIS VAATWERK KRANKHOEVE EN SINT-MAARTENSBERG 

Krankhoeve   Sint-Maartensberg    

omschrijving artikel basis  omschrijving artikel basis   

vaatwerk   vaatwerk  kookmateriaal  

    ondertassen 120     ondertassen 100    groentekom 21cm INOX 13 

    tassen 100     tassen 100    groentekom 23cm INOX 10 

   platte borden 100     platte borden 100    mengschaal  3 

   diepe borden 100     diepe borden 100    vergiet 1 

   dessertborden 100     dessertborden 100    pollepel  2 

   soepkommen 15     soepkommen 59    soepterrine 5 

   koffiekannen 15     koffiekannen (porselein) 11 allerlei  

   melkkannen 15     koffiekan inox 4    koffiepercolator (40t) 4 

   suikerpotten 12     melkkannen (porselein) 18    thermos thee/water/koffie 1 

bestek      melkkan inox  10    warm waterkoker 2 

   menumessen 100     bloemenvaasjes 15   

   menuvorken 100     ronde kommen 7   

   menulepels 100     ovale schotels 8 t Blikveld  

   koffielepels 100     suikerstrooiers 9 vaatwerk 180p  

glaswerk   bestek  192 witte wijnglazen  

   ijsbekers 15     menumessen 100 192 rode wijnglazen  

   bier en frisdrank voldoende     menuvorken 100 240 champagneglazen  

  wijnglazen 40tal     menulepels 100   

allerlei      koffielepels 100   

  koffiepercolator (40t) 3  glaswerk    

  thermos koffie 2     glazen kruik 9   

  thermos thee/water 2     frisdrank en bierglazen voldoende   

  warm waterkoker 2     wijnglazen 40tal   
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Voor alle informatie en reservaties : 

 

Gemeenschapscentrum ‟t Blikveld – Cultuurdienst 

Waversesteenweg 11 

2820 Bonheiden 

 

T : 015 50 28 70 

F : 015 50 28 79 

E : blikveld@bonheiden.be 

www.blikveld.be 

 

 

 

 

Openingsuren : 

Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12u 

Maandag tot donderdag van 13.30 tot 16.30u 

Donderdagavond van 18 tot 20u 

Vrijdagnamiddag gesloten 
 

                        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

           v.u. : E. Duchesne, gemeente Bonheiden, Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden 

mailto:blikveld@bonheiden.be
http://www.blikveld.be/

