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Algemene bepalingen 

Bijlage bij het verhuur- en gebruikersreglement en maakt integraal deel uit van het 
gebruikersreglement. 
Tarieven zijn onderhevig aan de index van de consumptieprijzen en worden automatisch 
geïndexeerd. 
Tarieven zijn inclusief btw. Het btw-tarief wordt bepaald in functie van de betreffende 
handeling en hoedanigheid van de afnemer. 
Tarieven worden vermeld per uur tenzij anders aangegeven op de zaalfiches 
Indien er een dagtarief wordt vermeld geldt dit voor 1 dag van 10 uur aaneensluitend  
Index: om de 3 jaar zal er een indexering plaatsvinden van de tarieven (met afronding 
naar boven).  (basisindex augustus 2021).  Deze zullen plaatvinden op: 01/09/2021  -   
01/01/2024  -  01/01/2027   -  en vervolgens telkens om de drie jaar op 1 januari. 
 

Categorieën aanvragers 

Cat A 
erkende Willebroekse jeugd, sport, cultuur en seniorenverenigingen (*) /diensten van 
organisatie Willebroek / adviesraden / scholen 
Cat A -18 *Erkende Willebroekse verenigingen die een activiteit organiseren voor 
uitsluitend min18-jarigen hebben 50% korting op prijscategorie A. 

Cat B  
Willebroekse niet-erkende verenigingen en organisaties/ Willebroekse inwoners (**) 
Cat B -18 **niet georganiseerde Willebroekse jongeren min18 jaar krijgen bij huur van 
sportaccommodaties 50% korting op prijscategorie B 

Cat C  
Bedrijven en niet-Willebroekse particulieren  en niet-Willebroekse verenigingen 

 

Tarief overtredingen 

Het overtreden van de hiervoor vermelde regels kan aanleiding geven tot volgende 
schadevergoeding bij: 

 het verlies van sleutel/badge of bij het laattijdig inleveren van sleutel/ badge 55 euro 

 het niet correct afsluiten van deuren en/ of ramen  55 euro 

 het ongeoorloofd in werking stellen van een alarm 55 euro per oproep 

 laattijdige ontruiming van de gehuurde accommodatie huurprijs x 2 

 overtreding of niet-naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften 55 euro per overtreding 

 het ontbreken van materiaal (herbruikbare drankbekers, borden, kookgerei, 
bestek ...) of schade aan het gebouw  

verrekend tegen tarief 
nieuw aankoop /herstelling 

 het stilleggen van de activiteit en het ontruimen van het gebouw op kosten 
van de in gebreke gestelde huurder wegens het overtreden van de 
veiligheids- en verbodsbepalingen 

tegen de reëel gemaakte 
kosten 

 



 

SITE DE SCHALK 

Sporthal Schalk 1 

Adres  Stadionlaan 2, 2830 Willebroek  
Contact  Dienst Vrije Tijd  

p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in 2830 
Willebroek -  03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be   
 

Toegelaten Activiteiten  Basketbal  
Zaalvoetbal  
Gymnastiek  
Omnisport  
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting van de 
sporthal)  
 

Oppervlakte  1247 m² (excl berging) : 29m x 43m  
• 1 basketbalterrein (15m x 28m) 
• 2 basketbalterreinen (14m x 26m)  
• 1 zaalvoetbalterrein (20m x 40m)  
 

Max. aantal toegelaten 
personen  

800 

Aantal wedstrijdtafels  1  
Technisch materiaal  
  

Basketbaldoelen  
Volleybalnetten en -palen  
Badmintonnetten en -palen 
Zaalvoetbaldoelen  
Gymnastiektoestellen   
 

Specifieke voorwaarden  Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden (ballen, …)  
Gebruik van de kleedkamers is inbegrepen in de huurprijs 

Veiligheidsvoorschriften   Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten genomen 
hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement    

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

 

Volledige sporthal  
per uur  

€ 12  
 

€ 24  € 36    

½ zaal   
per uur  

€ 6  €12  € 18   
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Sporthal Schalk 2 (turnhal) 

Adres  Stadionlaan, 2830 Willebroek  
Contact  Dienst Vrije Tijd  

p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek -  
T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be   
 

Toegelaten Activiteiten  Basketbal  
Volleybal  
Zaalvoetbal  
Gymnastiek  
Omnisport  
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting van de 
sporthal)  
 

Oppervlakte  738 m² (excl berging) : 20,5m x 36m  
• 1 basketbalterrein (15m x 28m)  
• 1 volleybalterrein (9m x 18m)  
• 1 zaalvoetbalterrein (17.5m x 35m)  
 

Max. aantal toegelaten 
personen  

600 

Aantal wedstrijdtafels  1  
Technisch materiaal  
  

Basketbaldoelen  
Volleybalnet en -palen  
Zaalvoetbaldoelen  
Gymnastiektoestellen   

Specifieke voorwaarden  Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden (ballen, …)  
Openen en sluiten via QR-code 
 

Veiligheidsvoorschriften  Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten genomen 
hebben van het evacuatieplan en van de veiligheidsvoorschriften in 
het huishoudelijk reglement 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

Volledige sporthal  
per uur  

€ 12  
  

€ 24  
  

€ 36  
  

½ zaal   
per uur  

€ 6  €12  € 18  
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Polyvalente/fuifzaal 

Adres Stadionlaan, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Vrije Tijd 
p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in 2830 
Willebroek – T 03 866 92 00  -   vrijetijd@willebroek.be  

Toegelaten Activiteiten Podiumactiviteiten 
Socio-culturele activiteiten 
Studiedagen  
Vergaderingen 
Academische zitting  
Recepties & familiebijeenkomsten 
Fuif 

Oppervlakte 450 m² (met berging en bar) 

Max. aantal toegelaten 
personen 

300 personen (zittend met tafels en stoelen) 
600 personen (rechtstaand) 

Aantal tafels 50 tafeltjes   
20 partytafels  

Aantal stoelen 300 

Technisch materiaal 

Deze materialen dienen 
afzonderlijk te worden 
gehuurd 

Beamer   
Projectiescherm   
Podiumelementen 90 m² (20 elementen van  x m) 
Trussconstructie 
 

keuken • Ingerichte keuken met vaatwasser, oven, …  (nog te 
vervolledigen) 

• servies voor 300 personen 
 

Er zijn geen friteuses aanwezig.  Zelf friteuses meebrengen 
kan maar deze mogen enkel buiten gebruikt worden 

bar 

 

• Verenigingen kunnen bij huur van de polyvalente zaal 
gebruik maken de bar. 

• Bij gebruik van de bar dienen alle dranken (frisdranken, 
bieren, wijnen & cava, koffie, thee ...) verplicht 
afgenomen te worden via het AGB.   

• Concrete afspraken en bestellingen gebeuren via dienst 
vrijetijd(03/866 92 00 -  vrijetijd@willebroek.be).  

• Een lijst van de beschikbare dranken en tarieven is 
verkrijgbaar op aanvraag. 

• Er wordt gewerkt met flesjes/flessen.  Indien met vaten 
wordt gewerkt dient dit vooraf verwittigd te worden.  Het 
volledige vat wordt aangerekend. 

• Bij fuiven en liveoptredens moet gebruik gemaakt worden 
van herbruikbare bekers.  Bij gebruik van bekers kan de 
keuken gebruikt worden voor het afwasmachine. 

• Keukenhanddoeken & afwasmiddel  dienen zelf te worden 
meegebracht. 

mailto:vrijetijd@willebroek.be


 

• De huurder dient zelf voor personeel te zorgen, zowel 
voor de bediening aan de toog als voor bediening in de 
zaal.  

• De bar dient na het einde van de activiteit terug 
opgeruimd en schoongemaakt te worden. 

• Na de activiteit worden de verbruikte dranken genoteerd 
samen met de huurder en de verantwoordelijke van het 
AGB.  

• De factuur van de verbruikte dranken zal door AGB 
Willebroek na de activiteit aan de huurder worden 
bezorgd. 

• De netto inkomsten verkregen bij het tappen zijn volledig 
voor de huurder. 

wettelijke bepaling 
inzake het schenken 
van alcohol 

De huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan de 
wettelijke bepaling inzake het schenken van alcohol.  Rond 
het schenken van alcohol schrijft de wet in essentie het 
volgende voor:  
- Het is verboden alcohol te verkopen, te schenken of aan te 
bieden aan jongeren onder de 16 jaar. 
- Het is verboden sterke dranken te verkopen, te schenken of 
aan te bieden aan jongeren onder de 18 jaar.  Ook cocktails 
of premixen op basis van sterke drank vallen onder deze 
categorie. 
Aan personen waaraan alcohol wordt verkocht mag gevraagd 
worden hun leeftijd te bewijzen. 
Het is verboden alcohol te schenken aan personen die 
zichtbaar dronken zijn. 

Veiligheidsvoorschriften  

 

Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten genomen 
hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement. 
Op advies van politie en/of bij beslissing van burgemeester 
kan er verplicht worden tot het inzetten van 
securitystewards. 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

Volledige zaal incl bar en keuken  
Per uur 
Dagtarief (vanaf 10 uur aaneensluitend) 

€ 25 

€ 250 

€ 50 

€ 500 

€ 75 

€ 750 

½ zaal deel A met bar en keuken 
Per uur 

€ 10 €20 € 30 

½ zaal deel B  
Per uur 

€ 5  € 10 € 15 

Keuken (zonder zaal) € 10 € 20 € 30 

Borden glazen bestek per persoon € 1 € 2 € 3 

podiumelementen (maximum 20 stuks) 
(huurprijs voor de volledig periode) 

€ 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 



 

Multimediaprojector (huurprijs voor de 
volledig periode) 

€ 25 € 50 € 100 

Scherm (huurprijs voor de volledig periode) € 25 € 50 € 100 

Technieker voor specifieke technische 
bijstand tijdens de voorstelling  
(Forfaitbedrag  per dag (8 uur) 

Incl. 
daghuurprijs 

€ 150 € 300 

Danszaal 

Adres Stadionlaan, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be  

Toegelaten Activiteiten Dans 
Turnen 
Yoga 
Aerobics 
Bodyworkout 
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting 
van de danszaal) 

Oppervlakte 210m² (excl berging): 12m x 17,5m 

Max. aantal toegelaten 
personen 

70 

Technisch materiaal Muziekinstallatie 
Spiegelwand 

Specifieke voorwaarden - Openen en sluiten via QR-code 
- Los materiaal moet zelf meegebracht worden 
- In de sportinfrastructuur mag er niet gegeten en/of 

gedronken worden. Enkel sportdrank en water voor 
de sporters zijn toegestaan 

Veiligheidsvoorschriften  Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten 
genomen hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement 

TARIEVEN A 
 

B 
 

C 
 

Volledige danszaal 
per uur 

€ 8 € 16 € 24 

½ zaal  
per uur 

€ 4 € 8 € 12 

 

Dojo 

Adres Stadionlaan, 2830 Willebroek 

mailto:vrijetijd@willebroek.be


 

Contact Dienst Vrije Tijd  - p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 
1 in 2830 Willebroek –  T 03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Toegelaten Activiteiten Judo 
Kick- en thaibox 
Karate 
Taekwondo 
Aikido 
Boksen 
Ju jitsu 
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting van 
de dojo) 

Oppervlakte 320 m² (excl berging): 16m x 20m 

Max. aantal toegelaten 
personen 

90 

Technisch materiaal Permanente judomattenvloer 

Specifieke voorwaarden - Openen en sluiten via QR-code 
- Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden 
- In de sportinfrastructuur mag er niet gegeten en/of 

gedronken worden. Enkel sportdrank en water voor de 
sporters zijn toegestaan 

Veiligheidsvoorschriften  Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten genomen 
hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement 

TARIEVEN A B C 

Volledige sporthal 
per uur 

€ 10 € 20 € 30 

½ zaal  
per uur 

€ 5 €10 € 15 

 

 

Atletiekpiste / voetbalveld 

Adres Stadionlaan, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   – T 03 866 
92 00  -  vrijetijd@willebroek.be  

TARIEVEN A 
 

B 
 

C 
 

terrein zonder verlichting € 7,50 € 15 € 22,50 

terrein met verlichting  € 15 € 30 € 45 

mailto:vrijetijd@willebroek.be


 

 

 

 

Kleedkamers 

Adres Stadionlaan 2 – 1ste verdieping 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   – T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be 

Specifieke voorwaarden Bij huur sportzaal, dojo en danszaal zijn kleedkamers 
inbegrepen in de huurprijs van de betreffende zaal 

TARIEVEN A B C 

Grote kleedkamers per uur €2 € 4 € 6 

Individuele kleedkamers per uur € 1 € 2 € 3 

 

Business-seats 

Adres Stadionlaan 2 – 1ste verdieping 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   – T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be 

TARIEVEN A B C 

 €5 € 10 € 15 

 

 

Vergaderzaal De Schalk 1 

Adres Stadionlaan 2 – 1ste verdieping 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal personen 20 

Activiteiten Vergaderingen 
Socio-culturele activiteiten 

Technisch materiaal Tafels – stoelen 

TARIEVEN A B C 

mailto:vrijetijd@willebroek.be
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Per uur € 3 € 6 € 9 

 

 

Vergaderzalen 1 & 2 De Schalk 2 

Adres Stadionlaan 2 – 1ste verdieping 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -  T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal personen 25 

Activiteiten Vergaderingen 
Socio-culturele activiteiten 

Technisch materiaal Tafels – stoelen  -  Beamer  - Flip-over - kitchenette 

TARIEVEN A B C 

Per uur € 3 € 6 € 9 

 

 

Jeugdhuis  

Adres Stadionlaan 2 – gelijkvloers  

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  – T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal personen 50 

Activiteiten Activiteiten gericht naar jongeren 

Technisch materiaal Tafels – stoelen  

TARIEVEN A B C 

Per uur € 3 ////// ////// 
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SITE OUD GEMEENTEHUIS 

Gemeentelijke schouwburg  

Adres A.Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Toegelaten  
Activiteiten 

Podiumactiviteiten 
Socio-culturele activiteiten 
Studiedagen  
Vergaderingen 
Academische zitting  
Recepties (enkel gekoppeld aan een van bovenstaande 
activiteiten) 

Oppervlakte 400 m² 

Max. aantal toegelaten 
personen 

400 personen (incl. Medewerkers en artiesten) 

Aantal tafels 50 tafeltjes   
14 partytafels  

Aantal stoelen 400 volledige zaal / 200 met publiekstribune 

Extra technisch 
materiaal 

 

Beamer  & Projectiescherm   
Geluidreflexiepanelen 
Podiumelementen 

! deze materialen dienen afzonderlijk te worden gehuurd 

Licht & Geluid 

 

Belichting en geluid zijn inbegrepen in de huurprijs. 
De geluids- en lichtinstallatie kan niet gebruikt worden als 
discobar.  In dat geval moet er zelf voor versterkers en 
boxen gezorgd worden. 

Specifieke voorwaarden In de schouwburg en aanpalende ruimten is het bereiden 
of het nuttigen van maaltijden niet toegelaten. 

Voor de Schouwburg wordt er in een overlegmoment met 
vaste gebruikers (verenigingen die minimum 5 jaar op rij 
de feestzaal op vaste data huurden) data vastgelegd. De 
agenda wordt pas na dit overleg vrijgegeven 

De gemeentelijke schouwburg kan maximum 2 
opeenvolgende  weekends en 1 week vooraf voor opbouw 
gehuurd worden.  

Contactgegevens  Praktische afspraken dienen te gebeuren met de 
theatertechniekers, tel. 03/866 91 96. 
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Mail: peter.dewachter@willebroek.be of 
robby.vaeck@willebroek.be  

Sluitingsdagen  

sluitingsuur  

 

De gemeentelijke schouwburg is gesloten op maandagen, 
op wettelijke feestdagen, tijdens de maanden  juli & 
augustus en  tussen kerst en nieuwjaar. 

De zaal en de bar worden uiterlijk om 02u00 gesloten. Om 
03.00 uur dient de zaal volledig te zijn opgeruimd. 

Publiekstribune De zaal wordt opgedeeld in perioden met en zonder 
publiekstribune. 
Elke huurder is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten 
van de zaal (tafels, stoelen, podiumelementen, 
geluidreflexiepanelen)  met uitzondering van de 
publiekstribune 

Foyer en bar 

 

• Verenigingen kunnen bij huur van de schouwburg 
gebruik maken van de foyer en bar. Deze is 
inbegrepen in de huurprijs. 

• Bij gebruik van de bar dienen alle dranken 
(frisdranken, bieren, wijnen & schuimwijnen, koffie, 
thee ...) verplicht afgenomen te worden via het AGB.   

• Concrete afspraken en bestellingen gebeuren via de 
cultuurdienst (03/866 92 00 - cultuur@willebroek.be).  

• Een lijst van de beschikbare dranken en tarieven is 
verkrijgbaar op aanvraag. 

• Er wordt enkel gewerkt met flesjes.  Indien met vaten 
wordt gewerkt dient dit vooraf verwittigd te worden.  
Het volledige vat wordt aangerekend. 

• Keukenhanddoeken & afwasmiddel  dienen zelf te 
worden meegebracht 

• De huurder dient zelf voor personeel te zorgen, zowel 
voor de bediening aan de toog als voor bediening in de 
zaal.  

• De zaal en dus ook de bar worden uiterlijk om 02u00 
gesloten. Om 03.00 uur dient de zaal volledig te zijn 
opgeruimd. 

• De bar dient na het einde van de activiteit terug 
opgeruimd en schoongemaakt te worden. 

• Na de activiteit worden de verbruikte dranken 
genoteerd samen met de huurder en de 
verantwoordelijke van het AGB.  

• De factuur van de verbruikte dranken zal door AGB 
Willebroek na de activiteit aan de huurder worden 
bezorgd. 

• De netto inkomsten verkregen bij het tappen zijn 
volledig voor de huurder. 

• De huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan 
de wettelijke bepaling inzake het schenken van 
alcohol.  Rond het schenken van alcohol schrijft de wet 
in essentie het volgende voor:  
- Het is verboden alcohol te verkopen, te schenken of 
aan te bieden aan jongeren onder de 16 jaar. 
- Het is verboden sterke dranken te verkopen, te 
schenken of aan te bieden aan jongeren onder de 18 
jaar.  Ook cocktails of premixen op basis van sterke 
drank vallen onder deze categorie. 
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Aan personen waaraan alcohol wordt verkocht mag 
gevraagd worden hun leeftijd te bewijzen. 
Het is verboden alcohol te schenken aan personen die 
zichtbaar dronken zijn. 
 

Veiligheids-
voorschriften  

Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten 
genomen hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement 

TARIEVEN A B C 

Podiumactiviteiten  
Dagtarief (vanaf 10 uur 
aaneensluitend) 

€ 250 
 

€ 500 € 1000 

vergaderingen /repetities (per uur )   € 25 € 50 € 100 
Reserveren podium zonder activiteiten 
(excl. zaal) - dagtarief 

€50 € 100 € 200 

Geluidreflectiepanelen € 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 
Losse podiumelementen (maximum 20 
stuks) 

€ 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 

Multimediaprojector  € 25 € 50 € 100 
Scherm (3 x 4 m) € 25 € 50 € 100 
Theatertechnieker voor specifieke 
technische bijstand tijdens de 
voorstelling  (Forfaitbedrag  per dag (8 
uur) 

Incl. 
daghuurprijs 

€ 150 € 300 

 

 

Oude lokettenzaal 

Adres A.Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek 
Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 

1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Activiteiten Socio-culturele activiteiten 
Studiedagen  
Vergaderingen  
Tentoonstellingen  

Max. aantal personen 200 
Materiaal  Tafels (max 40) 

Stoelen (max 400 
Partytafels (max 14) 
Sokkels  
Tentoonstellingspanelen  
 

Technisch materiaal 
 

Multimediaprojector 
Groot projectiescherm   
Deze materialen dienen afzonderlijk te worden gehuurd 
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Sluitingsdagen  
 

Lokettenzaal is gesloten op wettelijke feestdagen, tijdens de 
maanden  juli & augustus en  tussen kerst en nieuwjaar. 
 

Bar 
 

• Verenigingen kunnen bij huur van de lokettenzaal gebruik 
maken van de bar. 

• Bij gebruik van de bar dienen alle dranken (frisdranken, 
bieren, wijnen & schuimwijnen, koffie, thee ...) verplicht 
afgenomen te worden via het AGB.   

• Concrete afspraken en bestellingen gebeuren via de 
cultuurdienst (03/866 92 00 - cultuur@willebroek.be).  

• Een lijst van de beschikbare dranken en tarieven is 
verkrijgbaar op aanvraag. 

• Er wordt enkel gewerkt met flesjes.   
• Keukenhanddoeken & afwasmiddel  dienen zelf te worden 

meegebracht 
• De huurder dient zelf voor personeel te zorgen, zowel 

voor de bediening aan de toog als voor bediening in de 
zaal.  

• De zaal en dus ook de bar worden uiterlijk om 02u00 
gesloten. Om 03.00 uur dient de zaal volledig te zijn 
opgeruimd. 

• De bar dient na het einde van de activiteit terug 
opgeruimd en schoongemaakt te worden. 

• Na de activiteit worden de verbruikte dranken genoteerd 
samen met de huurder en de verantwoordelijke van het 
AGB.  

• De factuur van de verbruikte dranken zal door AGB 
Willebroek na de activiteit aan de huurder worden. 

• De netto inkomsten verkregen bij het tappen zijn volledig 
voor de huurder. 

•  
wettelijke bepaling 
inzake het schenken 
van alcohol 

De huurder verbindt zich er toe te zullen voldoen aan de 
wettelijke bepaling inzake het schenken van alcohol.  Rond 
het schenken van alcohol schrijft de wet in essentie het 
volgende voor:  
- Het is verboden alcohol te verkopen, te schenken of aan te 
bieden aan jongeren onder de 16 jaar. 
- Het is verboden sterke dranken te verkopen, te schenken 
of aan te bieden aan jongeren onder de 18 jaar.  Ook 
cocktails of premixen op basis van sterke drank vallen onder 
deze categorie. 
Aan personen waaraan alcohol wordt verkocht mag 
gevraagd worden hun leeftijd te bewijzen. 
Het is verboden alcohol te schenken aan personen die 
zichtbaar dronken zijn. 

Enkel gebruik van de 
bar zonder 
lokettenzaal  

De bar in de lokettenzaal kan afzonderlijk gehuurd worden. 
De gebruikers kunnen beschikken over het gedeelte van de 
lokettenzaal dat begrensd is door het stuk van de balie dat 
aanleunt bij de bar, de bar en de ernaast gelegen wand, de 
wand met de brandkasten  en  de zuilen gelegen tussen 
brandkastwand en het stuk van de balie dat aanleunt bij de 
bar.  



 

Veiligheidsvoorschrift
en  
 

Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten 
genomen hebben van het evacuatieplan en van de 
veiligheidsvoorschriften in het huishoudelijk reglement 

 

TARIEVEN A B C 

Per uur (incl. bar ) 
Dagprijs (vanaf 10 uur aaneensluitend) 

€ 12 
€ 120 

€ 24 
€ 240 

€ 36 
€ 360 

Enkel gebruik bar (afgebakende ruimte 
voor cafetaria) (per uur) 

€ 6 € 12 € 18 

Tentoonstellingen per dag  
• Dagen waarop de 
tentoonstelling geopend is / opbouw   

Dagen zonder openstelling  

 
€ 50 
 
€ 12 

 
€ 100 
 
€ 24 

 
€ 150 
 
€ 36 

Losse podiumelementen  € 5 / stuk € 25 / stuk € 50 / stuk 
Multimediaprojector + scherm € 25 € 50 € 100 
Scherm  € 25 € 50 € 100 

 

Burgemeesterszaal                                      

 Adres  A.Van Landeghemstraat 101 (Gelijkvloers )  
 

Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal toegelaten 
personen  

12 personen  
  

Activiteiten  Vergaderingen  
 

Technisch materiaal  Tafels – stoelen  -   Beamer   - Flip-over 
  

Sluitingsdagen   juli en augustus, op wettelijke feestdagen en tussen Kerst 
en Nieuwjaar.  
   

  TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

Per uur 
   

€ 3  € 6  € 9  

  
 

  Voordrachtzaal/Raadzaal               

  Adres  A.Van Landeghemstraat 101 (1ste verdieping )  
 

Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Activiteiten   Vergaderingen  
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Studiedagen   
 

Max. aantal personen  25 met tafels en stoelen 
70 (enkel stoelen) 

Technisch materiaal  Tafels – stoelen -  Beamer   - Flip-over   
 

Sluitingsdagen  juli en augustus, op wettelijke feestdagen en tussen Kerst 
en Nieuwjaar.  

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

Per uur  
 

€ 6  € 12  € 18  

  
  

Vergaderzaal 1               

 Adres  A. Van Landeghemstraat 101 (Gelijkvloers )  
Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 

Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal toegelaten 
personen  

10 

Activiteiten  Vergaderingen  
Socio-culturele activiteiten  

Technisch materiaal  Tafels – stoelen  -  Beamer  - Flip-over  
Sluitingsdagen   juli en augustus, op wettelijke feestdagen en tussen Kerst 

en Nieuwjaar.  
   

 TARIEVEN  A  B  C  

 Per uur  € 3  € 6  € 9  

 
 

Vergaderzaal 2                                

Adres  A. Van Landeghemstraat 101 (Gelijkvloers )  
 

Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal toegelaten 
personen  

25   

Activiteiten  Vergaderingen  
Socio-culturele activiteiten  

Technisch materiaal  Tafels – stoelen  -  Beamer  - Flip-over  
Sluitingsdagen   juli en augustus, op wettelijke feestdagen en tussen Kerst 

en Nieuwjaar.  
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TARIEVEN  A  B  C  

Per uur  € 3  € 6  € 9  

  

Vergaderzaal 3                               

Adres  A.Van Landeghemstraat 101 (Gelijkvloers )  
Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, 

Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Max. aantal toegelaten 
personen  

10  

Activiteiten  Vergaderingen  
Technisch materiaal  TV/video -  Beamer -  Flip-over  
Sluitingsdagen   juli en augustus, op wettelijke feestdagen en tussen Kerst 

en Nieuwjaar.  
TARIEVEN  A  B  C  

Per uur  € 3 € 6  € 9  

 
  

Trouwzaal                               

Adres  A.Van Landeghemstraat 101 (Gelijkvloers )  
   

Activiteiten  HUWELIJKEN ORGANISATIE WILLEBROEK  
TARIEVEN  A  

   
B  
   

C  
   

Per uur  3  ///  ////  
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SITE BEL-AIR  

Kasteel Bel-air - gelijkvloers  

Adres  Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek  
Contact  Gemeentelijke cultuurdienst, p.a. Administratief Centrum, 

Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek -  03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be  
   

Oppervlakte  2 afzonderlijke zalen (verbonden via dubbele deur) resp. 72 m² 
+ 50 m²  
Keuken   
   

Activiteiten  Vergaderingen  
Studiedagen  
Socio-culturele activiteiten  
Recepties  (max. 4  uur incl. voorbereiding  en tot max 23u00)  

Max. aantal 
toegelaten personen  

100  

Aantal tafels  20  (60 x 120 cm)  
Aantal stoelen  100  
Technisch materiaal  micro/geluidsinstallatie,  flip-over, beamer, scherm, 

ophangsysteem schilderijen, tentoonstellingssokkels   
 

Specifieke 
voorwaarden  

1. Culturele manifestaties (inclusief tentoonstellingen) 
krijgen voorrang.   
2. De keuken kan enkel gebruikt worden voor het 
schenken van dranken of voor de bereiding van kleine hapjes. 
Bereiden van warme gerechten en frituren is niet toegelaten   
3. Het domein van Bel-Air is niet toegankelijk voor 
voertuigen.  
   

Huwen in bel-air  
 

Voorwaarden zie apart reglement   

Sluitingsperiode  Kasteel Bel-Air  is  gesloten op wettelijke feestdagen, tussen 
Kerst en Nieuwjaar.  
 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

 

Per uur  € 12  
   

€ 24  € 36   

Tentoonstellingen per dag  
• Dagen waarop de tentoonstelling 
geopend is / opbouw   
• Dagen zonder openstelling  
 

   
€ 20  

 
€ 5  

   
€ 60  

 
€ 20  

   
€ 120  

 
€ 40  

 

Huwelijksplechtigheid in bel-air   
 

///  300  ///   
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Kasteel Bel-Air – 1ste verdieping  

 Adres  Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek  
1ste verdieping (trap)  

Contact  Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 
in 2830 Willebroek  -   03 866 92 00  
vrijetijd@willebroek.be 

Oppervlakte  4 x 6 m  
Activiteiten  Vergaderingen  

Socio-culturele activiteiten  
Max. Aantal 
personen   

10  

Technisch materiaal  TV/dvd, flip-over/ beamer  
Specifiek  Het domein van Bel-Air is niet toegankelijk voor voertuigen  

Er is geen lift aanwezig  
Sluitingsperiode  Kasteel Bel-Air  is  gesloten op wettelijke feestdagen, tussen 

Kerst en Nieuwjaar.  
 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

Per uur  € 3  € 6  € 9  

  

Park Bel-air  

Adres Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek 
 

Contact Dienst Vrije Tijd - p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in 
2830 Willebroek -   03 866 92 00 - vrijetijd@willebroek.be 

Activiteiten • Activiteiten georganiseerd in het park moeten gratis toegankelijk 
zijn 

• Activiteiten mogen de andere bezoekers van het park niet storen 
• In het park mogen geen private feesten, plechtigheden of 

activiteiten georganiseerd worden. (zie hiervoor verhuur kasteel 
Bel-air)  

• Een groot evenement, d.i. een activiteit waarbij het park in zijn 
geheel of gedeeltelijk wordt betrokken en waarbij oa. 
elektriciteit, geluidsversterking en sanitair nodig zijn, kan enkel 
door organisatie Willebroek worden ingericht. 

 
Gebruik van de 
Rekamkeizum 

De Rekamkeizum is een kunstwerk / muziekpaviljoen dat 
gerealiseerd werd samen met de Jeugdfanfare De Muziekmakkers in 
het kader van het WILLEBROE-project. 
In het muziekpaviljoen kan gemusiceerd worden en kunnen er 
akoestische concertjes en optredens plaatsvinden. Voor deze 
concertjes en optredens mag geen entreegeld worden gevraagd en 
de concerten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Gebruik van 
het park en Rekamkeizum is gratis. 

Specifiek Het domein en grasperken van Bel-Air zijn niet toegankelijk voor 
voertuigen 
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SITE PIEPEL 

Sporthal 

Adres  Floridastraat 40A , 2830 Willebroek  
Contact  Dienst Vrije Tijd p.a. Administratief Centrum, 

Pastorijstraat 1 in 2830 Willebroek – T 03 866 92 00   
vrijetijd@willebroek.be   

Toegelaten Activiteiten  Basketbal  
Volleybal 
badminton  
Zaalvoetbal  
Tennis  
Omnisport  
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting 
van de sporthal)  

Oppervlakte  527m² (excl berging) : 17 x 31m  
• 1 basketbalterrein (14m x 26m)  
• 1 volleybalterrein (9m x 18m)  
• 1 zaalvoetbalterrein (15m x 30m)  
• 4 badmintonterreinen 
• 1 tennisterrein 
• dojo 

Aantal wedstrijdtafels  1  
Technisch materiaal  
  

Basketbaldoelen  
Volleybalnet en -palen  
Zaalvoetbaldoelen 
Tennispalen en net  
badmintonpalen en net 

Specifieke voorwaarden  Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden 
(ballen, …)  
Bij huur sportzaal zijn kleedkamers inbegrepen in de 
huurprijs van de betreffende zaal 

Veiligheidsvoorschriften   
   

• Bij alle activiteiten dient de huurder kennis  
genomen te hebben van het evacuatieplan.  

  
TARIEVEN  A  

   
B  
   

C  
   

Volledige sporthal  
per uur  

€ 6  €12  € 18  

½ zaal   
per uur  

€ 3  €6  € 12  

dojo €3 €6 €12 
 

kleedkamers per uur €2 € 4 € 6 
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SITE TISSELT  

 Sporthal 

Adres   Kotterlaan 4, 2830 Willebroek  
Contact  Dienst Vrije Tijd p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 

in 2830 Willebroek -  03 866 92 00 - vrijetijd@willebroek.be   
Toegelaten Activiteiten  Basketbal  

Volleybal  
Zaalvoetbal 
Badminton  
Gymnastiek  
Omnisport  
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting van 
de sporthal)  

Oppervlakte  1056 m² (excl berging) : 24m x 44m  
• 1 basketbalterrein (15m x 28m)  
• 3 volleybalterreinen (9m x 18m)  
• 1 zaalvoetbalterrein (21m x 42m)  

Max. aantal toegelaten 
personen  

500 

Aantal wedstrijdtafels  1  
Technisch materiaal  
  

Basketbaldoelen 
Badmintonpalen en netten  
Volleybalnetten en -palen  
Zaalvoetbaldoelen  
Gymnastiektoestellen   

Specifieke voorwaarden  Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden (ballen, …) 
Bij huur sportzaal zijn kleedkamers inbegrepen in de huurprijs 
van de betreffende zaal 

Veiligheidsvoorschriften   
 

Bij alle activiteiten dient de huurder kennis genomen te 
hebben van het evacuatieplan.  
 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

 

Volledige sporthal  per uur  € 12  
       

€ 24  
  

€ 36  
  

 

1/2 zaal  per uur  € 6  €12  € 18   

1/3 zaal per uur  € 4 € 8 € 12  
kleedkamers per uur €2 € 4 € 6  
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SITE KLEIN-WILLEBROEK  

Feestzaal Klein-Willebroek   

   
Adres  Schoolstraat 24, 2830 Willebroek  
Contact   Dienst Vrije Tijd p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 in 

2830 Willebroek -  03 866 92 00 - vrijetijd@willebroek.be    
Oppervlakte  15 m x 8,50 m  +  podium 8,50 x 4,50 m  
Activiteiten  Vergaderingen  

studiedagen  
Socio-culturele activiteiten   
Feesten (enkel voor erkende Willebroekse verenigingen en tot 
max. 02.00 uur)  
   

Max. aantal 
toegelaten personen  

100  

Aantal tafels  20  
Aantal stoelen  100  
Ander  • Ingerichte keuken (enkel toestellen)  

        (friteuses, gebruiksmateriaal, bestek, borden zijn niet 
inbegrepen)  

Specifieke 
voorwaarden  

• De sleutel van het gebouw dient afgehaald te worden in 
het Administratief Centrum (onthaalbalie), de dag van de 
activiteit ( voor activiteiten tijdens het weekend op  de 
laatste werkdag voor de activiteit tijdens de kantooruren 
(maandag, dinsdag, woensdag van 9-12.30 en 13.30-16u, 
donderdag van 9-12.30 en 13.30-19.30u en vrijdag van 9-
12.30u)  
• De sleutel dient de eerste werkdag na de activiteit (voor 
11.00 ’s morgens) terugbezorgd te worden.  

   
  TARIEVEN  A  

   
B  
   

C  
   

Socio-culturele activiteiten en vergaderingen  
per uur  
(excl. Keuken)  

€ 6  
   

€ 12  
   

€ 18  

Keuken per uur voor socio-culturele doeleinden en 
vergaderingen  (enkel in combinatie met huur van 
de zaal)  

€ 6  € 12  € 18  

Feesten / dag (huur zaal + keuken)  
excl  friteusen en bestek / gebruiksmateriaal  
 

€ 120  ////  ////  
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Sporthal Klein-Willebroek  

Adres  Schoolstraat, 2830 Willebroek  
Contact  Dienst Vrije Tijd p.a. Administratief Centrum, Pastorijstraat 1 

in 2830 Willebroek – T 03 866 92 00 
- vrijetijd@willebroek.be    

Toegelaten Activiteiten  Basketbal  
Badminton 
Omnisport  
Andere activiteiten (die compatibel zijn met de inrichting van 
de sporthal)  

Oppervlakte  648 m² (excl berging) : 18 x 36m  
• 1 basketbalterrein (14m x 26m)  
• 1 volleybalterrein (9m x 18m)  
• 4 badmintonterreinen 

Max. aantal toegelaten 
personen  

250 

Aantal wedstrijdtafels  1  
Technisch materiaal  
  

Basketbaldoelen  
Badmintonnetten en -palen  
 

Specifieke voorwaarden  Los sportmateriaal moet zelf meegebracht worden (ballen, …)  
Bij huur sportzaal zijn kleedkamers inbegrepen in de huurprijs 
van de betreffende zaal 

Veiligheidsvoorschriften   
 

Bij alle activiteiten dient de huurder kennis moeten genomen 
hebben van het evacuatieplan.  
 

TARIEVEN  A  
   

B  
   

C  
   

 

Volledige sporthal  
per uur  
  

€ 12  € 24  
  

€ 36  
   

½ zaal   
per uur  

€ 6  €12  € 18   

kleedkamers per uur €2 € 4 € 6  
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