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Info: Gemeentehuis Nazareth
– team evenementen • Dorp 1
T 09 382 82 62 • evenementen@nazareth.be • www.nazareth.be

V.U.: Danny Claeys, Dorp 1, 9810 Nazareth

18/12/2017

1. Contactgegevens
Gemeente Nazareth, team evenementen, Dorp 1, 9810 Nazareth
T 09 382 82 62, evenementen@nazareth.be, www.nazareth.be
Maandag
8u30 – 12u
14u – 18u30
Dinsdag
8u30 – 12u
(14u-16u telefonisch bereikbaar)
Woensdag
8u30 – 12u
14u – 16u30
Donderdag
8u30 – 12u
(14u-16u telefonisch bereikbaar)
Vrijdag
8u30 – 12u
(14u-16u telefonisch bereikbaar)
Bij team evenementen kan u oa. terecht voor :
 Allerhande informatie i.v.m. de cc’s en gemeentelijke materialen.
 Hulp bij online reservatie van de culturele infrastructuur en gemeentelijke materialen.
De aanvragen voor zalen gebeuren hoofdzakelijk online.
 Afhalen en terugbrengen sleutel cc’s.
 Afgeven briefje drankverbruik.
Conciërge Rudi Buyle, T 0486 75 49 50
Bij gebruik van de infrastructuur kan u terecht bij onze conciërge voor het volgende :

Opvullen koelkasten met drank.

Aanleveren gevraagd materiaal.

Melding defecten.

Klaar zetten van cc Nova:
o Tafels en stoelen uit de kelder halen.
o Uit- en inschuiven tribune in cc Nova.
Dit moet wel op voorhand doorgeven zijn aan het team evenementen.

2. Afspraken


Huur gemeentelijke infrastructuur
o Gebruiksregels en de huurprijzen zijn vastgelegd in gemeentelijke reglementen die u op de website
www.nazareth.be kunt raadplegen.
o Reserveer tijdig online.
o Bij huur ontvangt u per mail een reservatiebevestiging of een weigering.
o De huurprijs omvat alle verbruik van nutsvoorzieningen en gebruik van aanwezige materialen.
o Respecteer het begin- en eind uur dat u is toegestaan voor het gebruik van de zaal. Het klaarzetten en
opruimen van de zaal dient binnen deze tijd te gebeuren.



Toegang – veiligheid
o Haal de sleutel op voorhand tijdens de openingsuren af op de team evenementen en bezorg deze ten laatste
drie dagen na gebruik terug, samen met het briefje drankverbruik.
o Er geldt een algemeen rookverbod in alle zalen.
o Meld vooraf het gebruik van een rookmachine, zodat wij de conciërge hiervan op de hoogte kunnen brengen.
o Stelt u schade vast bij het betreden van de ruimte, meld dit onmiddellijk aan de conciërge.
o Hou de nooduitgangen vrij.
o U laat de zaal achter in dezelfde staat zoals u ze hebt aangetroffen.
o Bij het verlaten van de zaal zet u de verwarming af (met uitzondering van cc De Zwaan), dooft u alle lichten
en sluit u als laatste de buitendeur correct af.
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Cc De Brouwerij
o Het is niet toegelaten de koperen deuren van de grote zaal te verwijderen.
o Na 19u wordt alleen achtergrondmuziek toegelaten in cc De Brouwerij.
o Parkeer niet op het trottoir en niet voor de woningen naast cc De Brouwerij.



Cc De Zwaan
o In de cafetaria van cc De Zwaan is heel wat keukenmateriaal aanwezig. Vraag hiervoor de sleutel van de
keukenkasten bij team evenementen.
o Graag de verwarming steeds aan laten.



Cc Nova
o Hou de gemeenschappelijke oprit vrij bij het laden en lossen in cc Nova.
o Parkeer niet op het trottoir voor cc Nova en niet voor de woningen naast cc De Brouwerij.



Cc Het Centrum
o In de grote zaal worden er een deel van de tafels en stoelen in de zaal, en een deel op het podium gestapeld.
Er hangen foto’s in de zaal hoe dit moet.
o Vuilniszakken deponeer je in het houten tuinhuis.



Internet
o Cc De Zwaan: WIFI ABAB303234
o Cc De Brouwerij: WIFI 8ABC269245 (enkel op benedenverdieping)
o Cc Nova: geen toegang internet
o Cc Het Centrum: geen toegang internet



Materiaal
o Voorzie zelf voldoende keukenhanddoeken, vaatdoeken, detergent, koffie, thee, melk en suiker indien nodig.
Voor kleine activiteiten kan u bij team evenementen een klein handdoekenpakketje krijgen.
o Specifieke koffiefilters voor de percolators zijn voorradig. Zo niet, neem contact op met de conciërge (1
percolator/doorstromer = 10 liter water = 75 tassen = 335 gram koffie of 15 liter water = 100 tassen = 500
gram koffie. Een percolator van cc het Centrum heeft geen papieren filter nodig).
o Plaats het meubilair en de gebruikte materialen steeds terug op de oorspronkelijke plaats.



Uitschuifbare tribune
o Vooraf aan te vragen, deze wordt geplaatst door gemeentepersoneel.
o Cc De Zwaan: 148 zitplaatsen
o Cc Nova: 122 zitplaatsen
o Het is verboden drank of eten te nuttigen op de tribune, en ook op het balkon van cc Nova.
o Het plaatsen van extra stoelen in de gangen op het balkon van cc Nova mag niet uit veiligheidsredenen. De
achterste rij is voorzien voor losse stoelen.



Gebruik van dranken
o Door het autonoom gemeentebedrijf worden een aantal soorten drank standaard aangeboden. Indien u
andere dranken wenst, dient u dit vooraf (uiterlijk dinsdagmiddag, levering woensdagvoormiddag) schriftelijk
door te geven met een raming van hoeveelheid.
o Noteer uw drankenverbruik op de ter plaatse voorziene briefjes drankverbruik en bezorg dit samen met de
sleutel aan de team evenementen.
Voor de afrekening wordt u, samen met de huurprijs van de zaal, een factuur achteraf toegestuurd.



Schoonmaak - opkuis
o Hou rekening met de gebruiker na u en laat de zaal in propere toestand achter. Kuis het werkblad op, doe
de afwas en veeg en/of dweil de vloer. De richtlijnen hiervoor vind je terug op de website.
www.nazareth.be/culturele-zaal-huren
o Kleine handdoekenpakketjes, handig voor kleine activiteiten, zijn beschikbaar op team evenementen. Deze
bestaan uit 3 keukenhanddoeken, 1 vaatdoek en 1 flesje detergent.
3

o

Verwijder afval en plaats volle vuilniszakken in de daartoe bestemde afvalhokjes:
Cc De Brouwerij:
o Glascontainer op het Kerkplein
o Afvalhokje voor vuilniszakken: aan voorzijde in berghok van cc De Brouwerij
Cc De Zwaan:
o Afvalhokje voor vuilniszakken: aan de achterzijde van het repetitielokaal van de Koninklijke Harmonie
Vrank en Vrij, in een plastic container.
o Afvalcontainer voor organisch afval: aan de achterdeur (witte deur) van cc De Zwaan
o Witte emmer voor koffiegruis naast afvalcontainer: aan de achterdeur van het gemeentehuis
Cc Nova:
o De tafels en stoelen moeten proper afgewassen worden
o In de zaal mogen de gebruikte tafels en stoelen blijven staan
o Afvalzakken buiten plaatsen (tussen ijzeren poort buiten en berging cafetaria)
o Glascontainer op het Kerkplein
Cc Het Centrum:
o Afvalzakken plaatsen in het houten tuinhuis, zij-ingang het Centrum.
Per activiteit wordt er per lokaal 1 vuilniszak ter beschikking gesteld.

3. Materialen in de zalen
Per culturele infrastructuur vindt u in deze ‘wegwijzer’ een overzicht van de lokalen en bijbehorende materialen. Hou
rekening met kleine verschillen voor de in deze ‘wegwijzer’ opgenomen aantallen, daar het materiaal niet elke dag
maar wel periodiek geteld wordt. Huur zelf extra materiaal indien het soort aanbod niet voldoet of het aantal
onvoldoende is.
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3.1 cc De Brouwerij, Stationsstraat 3B
o
o
o
o
o
o
o
o

cafetaria op het gelijkvloers
grote zaal op het gelijkvloers
drie vergaderzalen op de 1e, 2e (met sanitair) en 3e (met
sanitair) verdieping
alle zalen beschikken over ophangrails voor tentoonstellingen
een stockageruimte voor dranken
een keuken met afwasbak, frigo, diepvrieskast, microgolfoven,
kookfornuis
toiletten
parkeergelegenheid tegenover cc De Brouwerij en op het
Kerkplein

Cafetaria –
95m²:

Gang:

Toren A (1e
verdieping) –
60m²:

Toren C (3e
verdieping) C 60m²:

48 stoelen
12 tafels
5 vaste koelkasten
2 spoelbakken/afwas
1 waterkoker
100 koffietassen
100 ondertassen
65 koffielepels
6 theetassen
4 inox koffiekannen 2 l
10dienbladen
1 vuilbak grijs rechthoekig
1 vuilzakhouder PMD
2 mobiele kapstok
44 zwarte plooistoelen
66 kuipstoelen (gestapeld per 13 op
kar)
34 plooitafels 120x75cm
1 wagen met poetsmateriaal
9 receptietafels
poetsmateriaal met borstel,
vuilnisblik, trekker, emmer en dweil
23 stoelen, groen, 9 rechthoekige
tafels,6 afgeschuinde tafels,1
piano (gebruik exclusief
voorbehouden voor Singeleke),
frigo met dranken, standaard
glazen, Senseo (zelf pads, suiker,
melk meebrengen)
23 stoelen, blauw, 1 kapstok,
9 tafels rechthoekig, 3
afgeschuinde tafels, frigo met
dranken en standaard glazen.
Senseo (zelf pads, suiker, melk
meebrengen)
Keukentje met afwasmogelijkheid
drankenvoorraad

Grote zaal –
9 x 13m:

1 geluidsinstallatie met
- CD/USB speler
- versterker voor zaal
- versterker voor cafetaria
- micro met verlengkabel
- aansluitkabel voor laptop
Uitschuifbaar projectiescherm
aan wand

Keuken:

Toren B (2e
verdieping) 60m²:

Kelder:

1 elektrisch fornuis 4 platen +
dampkap
2 spoelbakken,1 koffiemachine
met 2 percolators/doorstromers en
2 filterhouders, 2 deksels + kabels
1 grote diepvries
1 microgolfoven
1 serveerwagen
1 vuilbak rechthoekig
24 stoelen, 8 rechthoekige tafels, 2
afgeschuinde tafels, 9
schildersezels, frigo met dranken
en standaard glazen.
Senseo (zelf pads, suiker, melk
meebrengen)
Keukentjes met afwasmogelijkheid
4 aansluitingen voor vaten (schuif)

Lokaal
Lokaal
stapelplaats voor materiaal
achteraan
achteraan
diensten
beneden –
boven –
12m²:
12m²:
Alle lokalen worden verwarmd via radiatoren met thermostatische kranen.
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3.2 cc De Zwaan, Dorp 1
o
o
o
o
o
o

cafetaria en leskeuken: beiden kunnen gescheiden
worden door een schuifwand
zaal A en zaal B, deze worden gescheiden door een
geluidswerende wand die kan ingeschoven worden.
zaal C met kleedkamer
Toiletten
parkeergelegenheid via Zwanestraat.

Zaal A –
14x15,50 m:

Zaal B –
14 x 9m:
10m x 8m
(tussen zwarte
gordijnen)

1 vaste lichtbrug, 4 geluidsboxen met
staander en kabels, fluogele box met
-micro,
-3 microkabels
- verlengkabels voor vaste box
aansluiting
- doorschijnende kabel voor
laptopaansluiting
1 geluidsinstallatie met CD/USB
speler en versterker voor zaal toog
met 6 koelkasten en dubbele spoelbak
ophangsysteem voor kunstwerken
-spreekgestoelte
2 vaste lichtbruggen, zwarte
ladderstelling op wielen, 2
geluidsboxen, 2 staanders voor
lichtbrug.

Bergruimte achter
schuifdeuren in
zaal A:

263 grijze stoelen die
gestapeld staan per 10.
Transportwagentje voor
stoelen.
37 plooitafels, 120 x 75 cm,
gestapeld per 20.
3 tafels, 180 x 50 cm
2 karren met 6 en 7
receptietafels.

Zaal C met
kleedkamer50m²:

20 blauwe stoelen
15 witte tafels
Senseo (zelf pads, suiker,
melk meebrengen)
4 tafels
13 stoelen
Ruim grasveld, omheind met
hoge haag en toegankelijk via
breed hek

Zaal D – 40m²:
(boven trap)

Ruimte met
tribune:

Cafetaria en
leskeuken –
90m²:

Kasten
leskeuken:

Buitenruimte
Tribune met 148 zitplaatsen, te
gebruiken in zaal A
12 zwarte plooistoelen op kar
30 witte tentoonstellingssokkels
Drankenvoorraad cc De Zwaan
2 mobiele kapstokken, 28 rode stoelen met armleuning, 7 barstoelen, 9 ronde tafels.
Toog met koffiemachine, 2 percolators en 2 koffiefilterhouders, 1 waterkoker, 40 koffietassen,
40 ondertassen, oven, microgolfoven, , 3 glazen fruitsapkannen, 2 inox koffiekannen 2l, 3 inox
koffiekannen 1l, 5 inox melkkannen, 5 zwarte dienbladen – antislip, poetsmateriaal met borstel,
vuilnisblik, trekker, emmer en dweil, 2 x 4 kookplaten/dampkap, 1 diepvries 50 l,
vuilniszakkenhouder.
Aardappelmesjes
Kroonkurkwipper
Rasp
Blikopener
Insmeerborstel
Sauspotjes
Borden platte – 40
Ijs schepper
Sauslepels
Citruspers
Lookpers
Sinaasappelpers
Dunschiller
Lepels – 20
Soepborden – 70
Dessertborden – 50
Messen – 45
Soeptassen – 20
Dessertmessen – 60
Messen grote – 5
Taartenschepper
Dessertvorken – 60
Mixer
Taartvorm
Flessenopener
Notenkraker
Trechters
Keukenrobot Kenwood
Ovenhandschoenen
Vergiet
Koffietassen en
Ovenschaal
Vorken – 45
ondertassen – 40
Pannen – 5
Weegschaal
Fruitkommen - 25
Pannenlikker
wijnglazen
Kookpotten
Pureerstaaf
Zeef
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3.3 cc Nova, Steenweg 92
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

een cafetaria/vergaderruimte met toog
een grote zaal met podium
een balkon met vaste zitplaatsen
stockageruimte voor dranken
een regiekamer.
een kelder/stapelruimte
kelder/eetruimte
2 kleedkamers
toiletten
parkeergelegenheid achteraan (5 auto’s)

Grote zaal –
14 x 10m
podium – 8 x 6m:

1 uitschuifbare ladder met 16
treden + 1 kleine ladder.
1 boenmachine.
1 koffer met projectiescherm 4 x
3m

Balkon:

115 vaste zitplaatsen

Cafetaria – 84m²:

toog met 2 spoelbakken, 10
barkrukken, 8 witte tafels, 4
ingebouwde koelkasten, 1
spoelmachine, 11 dienborden,
200 koffietassen, 200
ondertassen, 25 dienbordjes
ovaal, 5 inox koffiekannen,3 inox
melkkannen, 2 glazen kannen, 3
thermossen 1 l, 1 thermos 2 l, 1
microgolfoven, 1 waterkoker,1
rond vuilnisbak (grijs),1
rechthoekige vuilnisbak (grijs)

Stockageruimte
voor dranken annex
cafetaria:

1 koelkast + diepvries, 1
koffiemachine met 2
percolators, 1 koelkast
met slot, 2
koffiefilterhouders, 2 inox
deksels + kabels ,
poetsmateriaal met
borstel, vuilnisblik,
trekker, emmer en
dweil,1 trapladder, 1
vierkante vuilnisbak
(zwart), 1 ronde
vuilnisbak (zwart)

Kelder/
stapelruimte:

120 hotelstoelen (zwarte stof),145
rode stoelen, 10 receptietafels,
1 spreekgestoelte, 50 tafels (75 x
120 cm), 9 tafels (75 x 180 cm), 4
tafels (50 x 180 cm),
Podium/verhoog op ijzeren
onderstel. Spots (zie titel 7)

Kelder/eetruimte:

met elektrisch fornuis, 4
platen + oven, extra
oven, microgolfoven,
koelkast, 6 tafels + 12
kuipstoelen,
geluidsinstallatie,
borden, bestek, glazen
voor catering artiesten

CC Nova beschikt over twee kleedkamers die uitgerust zijn met schminktafel met spiegels, frigo, senseo (zelf koffie,
melk, suiker meebrengen), stoelen, douche. Op de gang bevinden zich toiletten voor de artiesten. Dit alles is te
bereiken langs de achterzijde (artiesteningang) van cc Nova, waar ook een parking voor 6 voertuigen is.
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3.4 cc Het Centrum, Dorp 22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

een vergaderruimte
een ruime gang
toiletten
een BAR (met keuken)
een stockageruimte voor stoelen en receptietafels
een grote zaal met podium met achteraan toog met
frigo’s en keuken
een stockageruimte/koele berging voor dranken
toiletten, toegankelijk via de grote zaal
groot groen grasveld
parkeergelegenheid (50 auto’s)

INKOM VOORZIJDE GEBOUW
Inkom
- 2 kapstokken op wielen
- 25 houten en 15 ijzeren
kleerhangers
Toog bij grote zaal: - 4 frigo’s
- 16 plateaus
- 37 colaglazen
- 144 limonadeglazen
- 9 theeglazen
-60 wijnglazen
-160 cavaglazen
- 70 pilsglazen
Allerhande glazen voor
alcoholische dranken.
-Opdien kar

Podium bij grote
zaal:
7x 5 m

Sanitair bij grote
zaal:

Grote zaal:
18 x 12 m
Keuken bij grote
zaal:

Koele berging in
keuken bij grote zaal:
Berging 1 + gang:

-JB system mengpaneel
- Philips versterker
- Sony CD speler
- 194 stoelen
- 38 tafels
- heren toilet
- damestoilet

Berging 2 + gang:

INKOM LINKERZIJDE GEBOUW
Vergaderruimte 1:
- 40 gestapelde stoelen
8x6m
- 6 plooitafels op wielen
-1 frigo
Keuken
- frigokast/afwasmachine/
(gemeenschappelijk microgolfoven/afwasbak
Vergaderruimte en
Messen, vorken, lepels,
BAR):
dessertvorken en koffielepels,
koffietassen en ondertassen en
dessertborden voor 80 personen
1 percolator 50 tassen
Buitenruimte
Groot grasveld, toegankelijk
via grote zaal of parking.

BAR met toog:
12 x 8 m
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24 houten stoelen en 12
tafels langs de muur
gestapeld
- 2 percolators 50 tassen
- 1 percolator 100 tassen
- 1 warmhouder voor
glühwein
- 200 koffietassen
- 250 ondertassen
- 14 witte melkkannen
- 170 dessertborden
- 60 platte borden
- 38 soeptassen
- afwasmachine/diepvries/
kookfornuis
bij grote zaal met de
voorraad dranken
- 97 houten plooistoelen
- flip over
- 9 receptietafels
- 1 aluminium trapladder
- 6 houten platen 80x250 cm
om tafels te verlengen
- 25 houten platen 60x 250 cm
om tafels te verlengen

Sanitair bij
vergaderruimte 1 en
BAR en gang

86 gestapelde stoelen
- 22 vaste tafels
- 4 frigo’s en diverse glazen
- heren
- poetsberging
- dames

Houten tuinhuis
zijkant

Stapelplaats voor
afvalzakken

4. Drankaanbod
Bij het gebruik van de infrastructuur kan u ervoor kiezen eigen drank te voorzien of gebruik te maken van drank
voorzien door het AG. Indien U dranken afneemt van het autonoom gemeentebedrijf (AG), dan krijgt U één factuur
waarop ook de huurprijs wordt vermeld.
Het tarief van de dranken wordt 1 maal per jaar bepaald en is de geldende aankoopprijs + 21% btw op dat moment.
Het drankassortiment vind je terug op de website. www.nazareth.be/drankverbruik

5. Extra materiaal huren
Wanneer u gebruik maakt van de culturele infrastructuur, kunt u bovenop de standaard voorziene materialen, nog
extra materiaal reserveren.
Geef vooraf door welke materialen en in welke aantallen u deze wil gebruiken zodanig dat de conciërge deze voor u
kan klaarzetten. Nadien controleert de conciërge de door u gebruikte materialen op schade of verlies. Bij verlies of
schade wordt u de kostprijs voor de vervanging van het materiaal aangerekend.
Gebruik van deze materialen is kosteloos.
Het materiaal vind je terug op de website. www.nazareth.be/materiaal-huren
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