
Verhuur zaal DAC De Moester

Richtlijnen en uitleg betreffende het huren van de zaal.

Maximumcapaciteit is 80 personen.
Locatie: Putstraat 16, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Gegevens verhuurder: VZW Hand in hand
Contactpersoon: Glorieux Stefanie, stefanie.glorieux@bw-ipso.be 09/221 99 36

1. Prijzen
→ Intern verhuur
Voor een halve dag wordt er 100 euro gerekend. Voor een volledige dag 200 euro.
Wie behoort tot deze groep?
Leden van het Bestuur, medewerkers en bewoners van De Moester en Beschut
Wonen, en personeelsleden van beide teams.
‘Dichte’ familie van het personeel kan de zaal ook huren aan dit tarief, op voorwaarde
dat het personeelslid dan zelf ook aanwezig is. Hierbij denken we aan de partner,
kinderen en ouders.

→ Extern verhuur
Verhuur extern is enkel mogelijk voor een volledige dag, en dit voor 450 euro.
Hiervoor wordt er 9u voorzien, op te nemen van 9u tot 18u, of van 12u tot 21u. Per
extra uur wordt er 25 euro aangerekend.

De huurprijs wordt op voorhand overgeschreven op het volgende rekeningnummer:
BE 98 001 196 9020 93 met vermelding van “Verhuur zaal + datum”.
Bij annulatie later dan 14 dagen voor de datum van de zaalverhuur wordt er 45 euro
annulatiekosten aangerekend.
De prijs voor onze opzichter is 12 €/uur bovenop de huur, deze kost kan vermeden
worden als de huurder met onze traiteur werkt, die zelf dan de controle overneemt
van opzichter maar dan wel tot op het einde moet blijven en afsluiten.

2. Wat is er inbegrepen?

- Het gebruik van de volledige zaal, toiletten en buitenruimte. (Buiten tot voor het huis
nummer 18)

- De keuken kan enkel gebruikt worden in samenwerking met onze vaste cateraar.
(gegevens;David & Maryse Dick info@aantafelmetamaryllis.be 0497343094
http://www.aantafelmetamaryllis.be )

- Verbruik van water en elektriciteit
- De opkuis na het feest
- Een supervisor die ervoor zorgt dat alle vragen beantwoord worden en die een oogje

in het zeil houdt.

3. Afspraken en tips

mailto:stefanie.glorieux@ipso-gent.be
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http://www.aantafelmetamaryllis.be/


- Indien een springkasteel gewenst is, dan kan dit geplaatst worden naast de
konijntjes. Er is elektriciteit voor handen aan de buitenkant van het gebouw.

- Als U niet wil samenwerken met de cateraar en een BBQ wil geven, dan is dit wel
mogelijk. Bbq-stellen zijn zelf mee te brengen.

- Alle afval (vuilzakken en leeggoed) wordt terug meegenomen naar huis. De zaal
wordt bezemschoon achtergelaten. Alle servies en dergelijke worden door de
huurder schoongemaakt en teruggeplaatst. Ook stoelen en tafels worden op hun
oorspronkelijke plaats teruggezet.

- Er kan drank of ijs op voorhand geleverd worden, maar enkel tijdens de
openingsuren van De Moester. (elke weekdag van 9u tot 17u)

- U bent vrij om zelf drank mee te brengen. In de zaal zijn lege koelkasten ter uwer
beschikking.

- Het is niet toegestaan om luide muziek af te spelen in de zaal of buiten. Wij vragen
dan ook om de privacy van de bewoners op nummer 18 te respecteren.

- Het is verboden om te roken in het gebouw.
- Gelieve niet bij de dieren binnen de omheining te gaan en ze geen eten te geven.
- Indien U vragen heeft, aarzel niet om de supervisor aan te spreken. U kan ook

steeds vooraf eens een kijkje komen nemen als De Moester open is.
- Daar wij tijdens het grootste deel van het jaar verse bloemen verkopen, kan U altijd

boeketten bij ons bestellen om uw feest op te vrolijken… Meer info is terug te vinden
op onze website www.ipso-gent.be

http://www.ipso-gent.be

