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" Polyvalente ruimte
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& Berging

' Technische ruimte

( Vestiaire

) Sanitair dames

* Sanitair heren

FLORALAAN

MATERIAAL

Keuken

• Borden en bestek voor 36 personen
36 platte borden, diepe borden, tassen, ondertassen en glazen
36 messen, vorken, lepels en koffielepels

• Kookvuur, oven, 2 rolfrigo’s en 1 koelkast tafelmodel.

Materiaal in de berging

• 150 klapstoelen + 3 transportkarren

• 20 klaptafels (120 x 80) + 2 transportkarren

• 10 podiumelementen (100 x 200) + transportkar 
(mogen niet als danspodia gebruikt worden!) 

• 7 receptietafels + transportkar
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ACTIVITEIT JEUGDVERENIGINGEN* SCHOLEN & ANDERE VER-
ENIGINGEN PRIVÉ

Vergadering, activiteiten voor 
leden/spelactiviteiten 10 EUR/ dagdeel 15 EUR/ dagdeel 30 EUR/ dagdeel

Kinderfeest*** Nvt** Nvt** 70 EUR/ dag

Verenigingsfeest **** 30 EUR/ dag 50 EUR/ dag Nvt**

Commerciële activiteiten***** Nvt** 100 EUR/ dag Nvt**

   BUITEN BEVEREN

Vergadering, activiteiten voor 
leden/spelactiviteiten 15 EUR/ dagdeel 22,50 EUR/ dagdeel Nvt**

Verenigingsfeest **** 90 EUR/ dag 150 EUR/ dag Nvt**

Commerciële activiteiten***** Nvt** Nvt** Nvt**

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

Dagdeel = 9 > 12u | 12 > 18u | 18  > 22u

*Jeugdverenigingen: jeugdvereniging met een actieve werking die is aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad.  
Activiteiten georganiseerd door jeugdverenigingen worden steeds als niet commercieel aanzien.
** nvt = niet van toepassing. Deze mogelijkheid wordt door onderliggend retributiereglement niet voorzien.
*** Kinderfeest: activiteit overdag voor kinderen tot 14 jaar.
**** Verenigingsfeest: activiteiten georganiseerd door een school of vereniging zonder winstoogmerk.

SPEELGEBOUW FLORALAAN
Floralaan 35A | 9120 Beveren

JEUGDDIENST
Gravenplein 1 | 9120 Beveren
T 03 750 10 30
E jeugddienst@beveren.be 
www.jonginbeveren.be

Open 
Weekdagen 8.30 > 12.30 u | 13.30 > 17 u (vrijdag tot 16 u) 
Zaterdag 9 > 12 u (niet op feestdagen & in zomervakantie)




