
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Inleiding 
 
Op 14 mei 2005 opende het speelpleingebouw Floralaan haar 
deuren. 
 
De eerste functie van het gebouw is om de speelpleinwerking 
Bartje degelijke lokalen en een attractief speelterrein te 
kunnen aanbieden tijdens de zomervakantie. 
Speelpleinwerking Bartje verdiende na 30 jaar werking haar 
vaste stek op de plaats waar speelpleinwerking in Beveren 
ontstaan is, in de ‘Gaverlandwijk’. Het gebouw is op het lijf 
geschreven van speelpleinwerking, compleet met een douche 
in de secretariaatsruimte. 
 
Een jaar duurt langer dan enkel de zomervakantiemaanden en 
daarom wordt het gebouw buiten de schoolvakanties verhuurd 
aan bij voorkeur jeugdverenigingen uit Beveren. Het 
speelgebouw blijft er in de eerste plaats voor kinderen. Toch 
wordt er ook aan andere verenigingen verhuurd en je kunt het 
gebouw zelfs huren voor een kinderverjaardagsfeestje. 
 
Deze brochure is bedoeld voor wie meer wil weten over het 
speelgebouw. 
 
 
 
Adres 
Floralaan 35A 
9120 Beveren 
 
Secretariaat 
Jeugddienst 
Gravenplein 1 
9120 Beveren 
tel. 03 750 10 30 
fax 03 750 10 40 
e-mail: togenblik@beveren.be 



1 Tarieven 
 
De tarieven voor de huur van de polyvalente zaal en lokalen zijn afhankelijk van de 
aard van de activiteit en de organisator. Volgende instanties kunnen gratis gebruik 
maken van de infrastructuur en de diensten van het personeel: het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke adviesraden van de gemeente Beveren. 
 

jeugd- 
verenigingen

andere 
verenigingen

privé 
personen 

buiten 
Beveren 

Vergadering 3,00 EUR/ 
dagdeel 

6,00 EUR/ 
dagdeel 

12,00 EUR/ 
dagdeel + 50 % 

Activiteiten voor 
leden/spelactiviteiten

5,00 EUR/ 
dagdeel 

10,00 EUR/ 
dagdeel nvt + 50 % 

Verjaardagsfeestjes 
kinderen nvt nvt 35,00 EUR/ 

dagdeel nvt 

Avondactiviteiten 
kinderen 

10,00 EUR/ 
dagdeel 

20,00 EUR/ 
dagdeel 

50,00 EUR/ 
dagdeel + 50 % 

Andere niet winst- 
gevende activiteiten 

30,00 EUR/ 
dag 

50,00 EUR/ 
dag 

70,00 EUR/ 
dag + 50 % 

Andere op winst 
gerichte activiteiten 

70,00 EUR/ 
dag nvt nvt nvt 

 nvt = niet van toepassing  
 

 

Dagdeel = 09:00 tot 12:00u / 12:00 tot 18:00u / 18:00 tot 22:00u 

 

 

Onder verjaardagsfeestjes voor kinderen worden enkel die activiteiten gerekend die 
op woensdagnamiddag of zaterdag overdag georganiseerd worden ter gelegenheid 
van de verjaardag van kinderen van 4 tot 14 jaar. 

Privé personen kunnen het speelgebouw huren enkel voor publiek toegankelijke 
activiteiten, niet voor familie- of privé-feestjes.  

Betaling 
De reservatie is pas definitief indien de huursom betaald is en het contract 
ondertekend teruggestuurd is. De som moet betaald worden binnen de 10 dagen 
na ontvangst van het contract!  



Annulatie 
Wanneer de huurder de gevraagde termijnen voor het betalen buitenmatig 
overschrijdt, kan de jeugddienst de gevraagde data annuleren. Wanneer de 
huurder de data annuleert binnen de maand, wordt de huursom 
aangerekend als annuleringskosten. 
 

2 PLAATSBESCHRIJVING 
 
Lokalen 
 

 Polyvalente ruimte 
 Spellokalen 

3 lokalen elk uitgerust met tafels, stoelen en lavabo 
 Keuken 

Borden & bestek tot 36 personen, kookvuur en koelkast 
 

Aanwezig keukenmateriaal: 
 
36 platte borden, diepe borden, tassen, ondertassen, glazen 
36 messen, vorken, lepels, koffielepels 
 

 Sanitair 
Voor andersvaliden, mannen, vrouwen en kinderen 

 
Omgeving 
 
Het speelgebouw is gelegen aan het speelterrein van de Floralaan. In het 
centrale speeloppervlak kunnen kinderen genieten van heel wat 
speelelementen. Een klimpiramide, dubbele schommel, veertoestelletjes, 
twee speelhuisjes, een basketdoel, een ping-pong tafel en een speeltuig 
met glijbaan. Vooraan het gebouw kan het publiek over een overdekte 
fietsenberging beschikken. Het speelaanbod omvat verder nog een trapveld 
met 2 voetbaldoelen en een go-cart parcours in rood asfalt. 
 
 

Auto’s zijn enkel toegelaten op het terrein voor laden en lossen. 
Parkeren dient te gebeuren op de openbare weg. 

 
 
 



3 RESERVATIE 
 
U kunt een aanvraag voor reservatie doen via e-mail, telefoon, fax of op de 
jeugddienst tijdens de kantooruren. Geef ons minstens volgende gegevens 
door: naam vereniging, naam, adres en telefoon van de verantwoordelijke, 
data en uur. 

Als er problemen of onduidelijkheden zijn, nemen wij contact met u op. 
Zoniet maken wij een reservatiecontract op en sturen dit met de nodige 
info en een overschrijving voor de huursom op. 

Opties kunnen maximaal 1 jaar voor de datum van de activiteit worden 
aanvaard. De toewijs gebeurt pas 6 maanden voor de datum van de 
activiteit met inachtname van volgende orde van voorrang: 
gemeentebestuur - gemeentelijke adviesraden - jeugdverenigingen. Privé-
personen en gebruikers van buiten Beveren kunnen de toewijs pas 3 
maanden voor de activiteit krijgen. 

Het gebruik wordt in principe beperkt tot 1 dag. Gebruik voor langere 
termijn (meerdere al dan niet opeenvolgende dagen) kan, indien voldoende 
gemotiveerd, toegestaan worden.  

Het speelgebouw wordt niet verhuurd tijdens de schoolvakanties! 
 
Bijkomende voorwaarden 
 

 De vzw beschikt niet over een milieuvergunning. Activiteiten met 
dansgelegenheid worden in het gebouw niet toegestaan. 

 De huurder betaalt de billijke vergoeding 
 De huurder vraagt zelf de andere vergunningen aan inzonderheid 

Sabam 
 Het gemeentebestuur beschikt over een brandverzekeringspolis 

waarin bepaald is dat de eigenaar afstand doet van verhaal ten 
aanzien van de organisatoren. De huurder is aldus verzekerd tegen 
brand. 

 De verhuurder levert geen dranken aan de huurder 
 Illegaal druggebruik of bezit is niet toegelaten in het speelgebouw. 

De huurder is hiervoor verantwoordelijk. 
 Aankondigingen, aanplakbrieven, affiches e.d. kunnen mits 

toestemming van de Raad van Bestuur op de aangeduide plaats 
worden opgehangen. Elke aankondiging dient duidelijk de naam van 
de organisator van de activiteit te vermelden. 

 



4 SCHOONMAAK 
 
Het gebouw en de directe omgeving dienen na opkuis in dezelfde staat te 
zijn als bij aankomst. 

Algemene aandachtspunten 

 Verwijder versiering, inkleding, bewegwijzering,… 
 Reinig tafels en stoelen, stapel de stoelen op elkaar en zet tafels 

terug op hun oorspronkelijke plaats 
 Schik het keukenmateriaal 
 Veeg de vloer en indien nodig erna dweilen 
 Ruim ook de omgeving op indien nodig 
 Alle vuilnisbakjes worden geledigd en indien nodig uitgewassen 
 Werkblad en kookvuren worden gereinigd 

Aanwezig kuismateriaal 

 2 veegborstels 
 2 schuurborstels 
 2 aftrekkers 
 2 emmers 
 2 dweilen 
 2 vuilblikken met handveger 
 kuisproduct 

 



 
 
 


