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Activiteitenfiche zaalverhuur Dorpshuis 
De Rijstpekker 
Graag deze activiteitenfiche ten laatste drie weken voor de activiteit te bezorgen aan Veerle 
Vandoorne. De activiteitenfiche kan afgegeven worden in het onthaal van het Dorpshuis 
tijdens de openingsuren of kan gemaild worden naar veerle.vandoorne@zbharelbeke.be.  

GEGEVENS AANVRAGER 

 

Datum aanvraagformulier: _____________________________________________________________ 

Organisatie / vereniging: ______________________________________________________________ 

Naam contactpersoon: ________________________________________________________________ 

Straat + nr.: ________________________________________________________________________ 

Postcode + gemeente: ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________________ 

E-mailadres: ________________________________________________________________________ 

 

GEGEVENS ACTIVITEIT 

Datum activiteit: _____________________________________________________________________ 

Omschrijving activiteit: ________________________________________________________________ 

Activiteit met eten:  Ja  Nee 

Activiteit met traiteur:  Ja  Nee  

Geschat aantal aanwezigen: ___________________________________________________________ 

Aanvangsuur klaarzetten: _____________________________________________________________ 

Aanvangsuur activiteit: ________________________________________________________________ 

Einde activiteit: ______________________________________________________________________ 

Badge afhalen op: ___________________________________________________________________ 

mailto:veerle.vandoorne@zbharelbeke.be
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AANGEVRAAGDE ZALEN 

 Resto  

 Cafetaria 

 Keuken  

 Polyvalente zaal  

 Vergaderzaal boven  

 Mobiele wand open / dicht (schrappen wat niet past) 

GEWENST MATERIAAL & BENODIGDHEDEN 

Gelieve aan te kruisen welk materiaal je wenst en in welke hoeveelheden. 

 Vaste beamer polyvalente zaal (1 beschikbaar) 

 Scherm polyvalente zaal (1 beschikbaar) 

 Mobiele beamer (1 beschikbaar) 

 Mobiel scherm (1 beschikbaar) 

 Klankinstallatie (incl. audiokabels en boxen – 1 beschikbaar) 

 Draadloze micro (2 beschikbaar) 

 Micro met draad (1 beschikbaar) 

 Statief met micro (2 beschikbaar) 

 Lezenaar (1 beschikbaar)  

 Mobiele mediaspeler (1 beschikbaar) 

 Whiteboard met stiften (1 beschikbaar) 

 TV cafetaria (1 beschikbaar – niet verplaatsbaar)  

 Partytafels (10 beschikbaar – hoezen inbegrepen) 

 Podiumelementen (1 x 2 m – 6 stuks beschikbaar)  

 Koffiepercolator 100 tassen (2 stuks beschikbaar)  
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DRANK 

Er wordt gewerkt met een vaste drankleverancier. Enkel de dranken die geleverd worden 

door brouwerij De Brabandere mogen geschonken worden. Wijn, aperitieven en koffie 

mogen door de huurder zelf meegebracht worden. Hieronder vind je het overzicht van het 

beschikbare aanbod. Graag in de kolom ‘gewenste drank’ invullen hoeveel je van welke 

dranken wenst.  

Drank  Aantal gevraagde bakken  

Bavik pils  Vat 50 l  

Cola bonval  Vat 30 l   

Westmalle triple Bak 24 flesjes 33cl  

Westmalle Dubbel Bak 24 flesjes 33cl  

Petrus blond  Bak 24 flesjes 33cl  

Fruitsap  Bak  6 flessen 1 l   

Sunito sinaasappelsap  Bak 24 flesjes 20 cl   

Schweppes  Bak 24 flesjes 20 cl   

Eaumega orange  Bak 24 flesjes 25 cl   

Eaumega citroen  Bak 24 flesjes 25 cl   

Eaumega ice – tea  Bak 24 flesjes 25 cl   

Coca cola  Bak 24 flesjes 20 cl   

Coca cola light  Bak 24 flesjes 20 cl   

Plat water Bonval  Bak 12 flessen 1 l  

Spuitwater Bonval  Bak 12 flessen 1 l  

Pils  Bak 24 flesjes 25 cl  

Fancy (pils 0%) Bak 24 flesjes 25 cl  

Petrus Rood Bruin  Bak 24 flesjes 33cl  

Carlsberg  Bak 24 flesjes 33cl  

Carlsberg 0% Bak 24 flesjes 33cl  

Kriek Bak 24 flesjes 25cl  

Duvel Bak 24 flesjes 33cl  

Petrus speciale  Bak 24 flesjes 33cl  

Kwaremont  Bak 24 flesjes 33cl  

Wieze Bak 24 flesjes 33cl  
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Ik heb kennis genomen van het 

retributiereglement van het Dorpshuis, 

goedgekeurd door de raad van het Zorgbedrijf. 

De organisatie is ertoe gehouden alle 

toepasselijke wet -en regelgeving ook in 

verband met veiligheid na te leven.  

Datum & handtekening  

 

 

 


