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Aanvraag zaal  

Wie mag de zaal aanvragen?  

Enkel erkende Zonnebeekse verenigingen kunnen in Zonnebeke zalen ontlenen. De 

dienstverlening staat niet open voor particulieren. Je kan dus geen privéfeesten organiseren in de 

OC's. 

Wil je weten hoe je erkend kan worden? www.zonnebeke.be   

Hoe aanvragen? 

Meermaals terugkerende activiteiten (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks...)  

De voorzitter of secretaris van de vereniging moet de aanvraag per mail indienen 
via uitleendienst@zonnebeke.be. Je krijgt van de uitleendienst telkens een antwoord en/of 
bevestiging. 
 
Vraag zowel de zaal als het materiaal tijdig aan - minstens 14 dagen op voorhand. Aanvragen 
minder dan 14 dagen op voorhand, worden automatisch geweigerd. 
 
Wees zo volledig mogelijk in je aanvraag: naam activiteit, tijdstip (van - tot uur), moeten er 
wanden geplaatst worden... 
 

Eenmalige activiteiten (bv. jaarlijkse activiteiten) 

Vraag een zaal online aan via https://mijn.zonnebeke.net/mijn/ . Je hebt hiervoor een account 
nodig. Het is belangrijk dat je account actief is. Log daarom eens op voorhand in, zodat je geen 
problemen ondervindt op het moment dat je een zaal wil reserveren. Handeling kan je 
terugvinden op www.zonnebeke.be  

 

Afspraken 

Ga er nooit van uit dat jouw vereniging 'verworven rechten' heeft op een bepaalde datum.  
 
Van elke aanvraag krijg je een bevestiging. Respecteer het reglement en de afspraken. Alleen  
als iedereen zich aan de afspraken houdt, kan de gemeente een vlotte service garanderen. 
 
Opties op zalen worden max. voor 14 dagen gereserveerd. Indien er geen bevestiging volgt, 
worden deze automatisch geschrapt!  
 
Verwittig steeds de uitleendienst wanneer je de reservatie wil annuleren. Indien de reservatie van 
de aangevraagde zaal of het aangevraagde materiaal schriftelijk of per e-mail geannuleerd wordt 
minder dan 14 kalenderdagen voor het gebruik, dan wordt een vergoeding aangerekend voor de 
reeds gedane administratieve en interne organisatiekosten die het gebruik van de infrastructuur 
voorafgaan. 
 
€ 50: voor annuleringen van aanvragen infrastructuur waarbij geen extra dienstverlening 
gevraagd werd 
 
€ 75: voor annuleringen van aanvragen infrastructuur waarbij extra dienstverlening werd 
aangevraagd (logistiek) 

 
Het volledige reglement voor verhuur van gemeentelijke zalen kan je raadplegen 
op onze gemeentelijke website.  

 
 
 

http://www.zonnebeke.be/
mailto:uitleendienst@zonnebeke.be
https://mijn.zonnebeke.net/mijn/
http://www.zonnebeke.be/
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Wandlezer 

Aan ieder OC (behalve aan OC Santforde en de Kortekeer) hangt een wandlezer bij de ingang, 
waar je jouw badge zelf kan opladen. Je hebt maar toegang tot de zaal op de uren die je hebt 
aangevraagd; vroeger of later kan je niet binnen.  
 
Graag voor elke toegang tot de zaal jouw badge updaten aan de wandlezer (ter plaatse 
aanwezig), zodat deze steeds voldoende opgeladen is! 
Wanneer de wandlezer buiten gebruik is, kan je altijd opladen aan de wandlezer bij het 
gemeentehuis. 

 

 
 

  
Telkens wanneer je een deur opent, worden er gegevens op jouw badge geplaatst. Wanneer de 
batterij van het slot bijna leeg is of er doet zich een ander defect voor, dan komen ook deze 
gegevens op jouw badge. 

Om de lege batterijen en de andere defecten te kunnen oplossen, moeten deze gegevens 
natuurlijk tot bij de technische dienst geraken. Daarom wordt gevraagd dat iedereen regelmatig 
zijn badge voor de wandlezer update. Op die manier kan de technische dienst de mogelijke 
problemen snel oplossen.  

Een tip: passeer elke dag ofwel bij het binnenkomen ofwel bij het vertrekken even aan de 
wandlezer, zo vergeet je dit niet. 

Je kan de wandlezers op volgende plaatsen terug vinden: 

• Zonnebeke: bij het gemeentehuis of OC ’t Zonnerad 
• Beselare: bij OC De Leege Platse 
• Geluveld: bij OC ‘t Gelevelt 
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Beselare 

OC De Leege Platse – Geluwestraat 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaalverantwoordelijken 

Jacques D’Hellem -  0475 62 92 56 –  jacques.dhellem@telenet.be 
Albert Vandenbulcke -  0478 54 71 85 –  albert.vandenbulcke@telenet.be 

 
Theaterzaal met tribune     Theaterzaal met podium 
266 + 18 extra plaatsen    Capaciteit: 540 personen 

 
 
Foyer – Capaciteit 480 personen   Vergaderzaal foyer – capaciteit 20 personen  

 
 
 
 
 
 
           

 

 

 

 

 

mailto:jacques.dhellem@telenet.be
mailto:albert.vandenbulcke@telenet.be
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Beamer – muziekinstallatie – benedenzaal  

 
De muziekinstallatie en beamer kunnen vanaf beneden bediend worden naast het podium. 
Hiervoor dien je niet in de regiekamer te zijn. Bij praktische vragen rond het geluid en beamer 
contacteer de Technische Dienst – 051 48 00 69.  
 

Regiekamer 

De regiekamer dient afzonderlijk aangevraagd te worden bij de uitleendienst. Deze kamer mag in 
geen enkel geval betreden worden zonder toestemming. 
Bij gebruik van de regiekamer staat de vereniging zelf in voor het gebruik van hun eigen 
materiaal. 
Bij gebruik van het OC De Leege Platse graag aandacht voor volgende zaken: 

• De laad – en loszone mag enkel gebruikt worden voor 

laden en lossen. 

• Er is een algemeen parkeerverbod. Dit zal strikt 

gecontroleerd worden. 

• Na het laden en lossen vragen we om de wagen 

onmiddellijk te verplaatsen. 

• Laden en lossen tussen 22.00 uur en 7.00 uur  moet tot 

een strikt minimum beperkt worden. 

• De deur aan de laad – en loszone dient tijdens de 

manifestatie en bij de opkuis altijd gesloten te zijn. 

• De ruimte van laad – en  loszone mag niet gebruikt 

worden als toegangszone. 

• Gebruikers van de foyer gebruiken de inkom via de 

toegangsdeur van de bovenverdieping. 

• Gebruikers theaterzaal gebruiken de inkom kant van de 

sporthal. 

• Denk aan de buren: geen geluidsoverlast!  

Omschakeling branddetectoren van optisch naar thermische werking 

• Drukknop 2 à 3 seconden ingedrukt houden. (blauw kastje) 

• Flitslicht in rode doos knippert 4-tal, keer wat aangeeft dat de omschakeling actief wordt 

• Nu zijn de branddetectoren omgeschakeld gedurende 6 uur. Deze periode kan niet verlengd 

worden door tussentijds op de drukknop te duwen. 

• Na 5u59 minuten zal het flitslicht in de rode doos gedurende 60 seconden flitsen, waarna de 

branddetectoren weer in hun normaal regime ingesteld worden (optisch)  
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• Pas daarna kan eventueel opnieuw de drukknop 2 à 3 seconden ingeduwd worden om een 

nieuwe periode van 6 uur omschakeling te starten. 

• Indien de activiteit minder  dan 6 uur duurt, zal de brandcentrale automatisch weer in 

normaal regime over gaan. M.a.w. je hoeft nooit te drukken om de overschakeling uit te 

zetten. 

• Het gebruik van deze omschakeling gebeurt op de volledige eigen verantwoordelijkheid 

van de organisator zelf en is enkel bedoeld om uitzonderlijk en sporadisch te gebruiken.  

Materiaal ter plaatse aanwezig in OC De Leege Platse 

In elk OC zijn er voorraden glazen, koffietassen en ander barmateriaal aanwezig.  
De voorraden worden door de zaalverantwoordelijke nageteld. Breek je iets, vul het blad 
aanwezig in het gebouw correct in of geef dit dan door aan de uitleendienst. De gemeente rekent 
je de kostprijs aan. 
Opgelet!  In geen enkel OC ligt er poetsmateriaal. Dit dien je zelf mee te brengen als vereniging.  
 

OVERZICHT ZALEN MATERIAAL  AANTAL 

VERGADERZAAL 
Tafels  6 

Stoelen  20 

FOYER + BAR 
 
 
 
 
 
 
GLAZEN & TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEDENZAAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAZEN & TASSEN 
 

Microgolfoven 1 

Stoelen 120 

Rechthoekige tafels 30 

Receptietafels 7 

Kapstokken 3 

Muziekinstallatie 1 

Koelcel 1 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 120 Omer 12 

Aperitief 50 Water 80 

Bier 90 Cola 50 

Leffe 12 Tassen 150 

Palm 12 Ondertassen 150 

Kriek 12 Koffiekannen 2 

Duvel 12 Biersleutels 3 

Rodenbach 12 Plateaus 10 

Stoelen  216 

Rechthoekige tafels 55 

Ronde tafels 10 

Receptietafels 8 

Kapstokken 3 

Koelcel 1 

Geluidsinstallatie 1 

Beamer 1 

Projectiescherm 1 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 150 Hoegaarden 12 

Aperitief 80 Water 60 

Bier 150 Cola 50 

Leffe 20 Tassen 200 

Palm 12 Ondertassen 200 

Kriek 20 Koffiekannen 2 

Duvel 12 Biersleutels 5 

Rodenbach 12 Plateaus 15 

Omer 20 Afwasborstels 2 
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Sporthal – Geluwestraat 36 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zaalverantwoordelijke  

Jacques D’Hellem -  0475 62 92 56  jacques.dhellem@telenet.be 
 

Tarieven voor sporten 

Gratis voor: 

• Erkende sportverenigingen door gemeente Zonnebeke 

• Scholen gemeente Zonnebeke 

• Zorgcentra gemeente Zonnebeke 

10,00 euro per uur voor: 

• Vrije gebruikers of privé personen 

• Verenigingen van buiten de gemeente  

Capaciteit & infrastructuur: 745 personen 

• 1 basketbalveld 

• 3 volleybalvelden 

• 1 handbalveld 

• 1 minivoetbalveld 

• 1 tennisveld 

• 6 badmintonvelden 

Reservaties voor het nieuwe seizoen worden pas in september van het betreffende jaar 
bevestigd. 
 

Sportzaal       Kleedkamer  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jacques.dhellem@telenet.be
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Geluveld 

OC ’t Gelevelt – Geluveldplaats 15 

 
 

Zaalverantwoordelijke 

Roger Boscart –  0472 45 03 64 –  roger.boscart1@telenet.be 

 
Grote zaal beneden     Bar 
Capaciteit: 276 personen  

 
Keuken       Kleine vergaderzaal beneden  
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Materiaal ter plaatse aanwezig in OC ‘t Gelevelt 

In elk OC zijn er voorraden glazen, koffietassen en ander barmateriaal aanwezig.  
De voorraden worden door de zaalverantwoordelijke nageteld. Breek je iets, vul het blad 
aanwezig in het gebouw correct in of geef dit dan door aan de uitleendienst. De gemeente rekent 
je de kostprijs aan. 
Opgelet! In geen enkel OC ligt er poetsmateriaal. Dit dien je zelf mee te brengen als vereniging.  
 

OVERZICHT ZALEN MATERIAAL  AANTAL 

VERGADERZAAL / BAR 
Tafels  4 

Stoelen  10 

GROTE ZAAL BENEDEN + BAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLAZEN & TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafels 60 

Grote tafels in bar  2 

Tafeltussenstukken 30 

Partytafels 7 

Stoelen 300 

Koelcel 1 

Verstelbare Podiumelementen 10 

Projectiescherm 1 

Podiumelementen 10 

Geluidsinstallatie  1 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 120 Waterglazen 70 

Aperitief 72 Colaglazen 24 

Bier 96 Fruitsapglazen 20 

Leffe 20 Tassen 100 

Palm 20 Ondertassen 100 

Kriek 12 Koffiekannen 3 

Duvel 12 Melkkannen 7 

Rodenbach 12 Biersleutels 5 

Omer 12 Afwasborstels 2 

LESKEUKEN BENEDEN Microgolfoven 1 

Gasfornuis 1 

Karren voor keuken 3 

Klein tafelmodel diepvries 1 

KLEINE VERGADERZAAL 
NAAST KEUKEN 

Tafels 2 

Stoelen 10 
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Zandvoorde  

OC Santforde – Zandvoordeplaats 36 

 

 
 

Zaalverantwoordelijke 

Ronny Durnez –  0478 50 61 46 –  carine.durnez@skynet.be 
 

Materiaal ter plaatse aanwezig in OC Santforde 

In elk OC zijn er voorraden glazen, koffietassen en ander barmateriaal aanwezig.  
De voorraden worden door de zaalverantwoordelijke nageteld. Breek je iets, vul het blad 
aanwezig in het gebouw correct in of geef dit dan door aan de uitleendienst. De gemeente rekent 
je de kostprijs aan. 
Opgelet! In geen enkel OC ligt er poetsmateriaal. Dit dien je zelf mee te brengen als vereniging.  
 

OVERZICHT ZALEN MATERIAAL  AANTAL 

KEUKEN 

Keuken met fornuis 1 

Frigo 1 

Microgolfoven 1 

ZAAL OC SANTFORDE 
 
 
GLAZEN & TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 

Tafels 14 

Stoelen 60 

Partytafels 7 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 40 Waterglazen 50 

Bier 40 Tassen 40 

Leffe 12 Ondertassen 40 

Palm 6 Koffiekannen 2 

Duvel 10 Biersleutels 2 

Hoegaarden 8 Afwasborstels 1 

 

 

mailto:carine.durnez@skynet.be
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Zaal OC Sanforde           Keuken OC Santforde 

   

Geluveld - Beselare 

De Kortekeer – Wervikstraat 220  

 

 
 

Materiaal ter plaatse aanwezig in de Kortekeer 

Opgelet! In geen enkel OC ligt er poetsmateriaal. Dit dien je zelf mee te brengen als vereniging.  
 

OVERZICHT ZAAL MATERIAAL  AANTAL 

KORTEKEER Tafels  10 

Stoelen 25 
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Zonnebeke 

OC ‘t Zonnerad – Tresoriersstraat 5  

 

Zaalverantwoordelijken  

José Vannieuwenhuyse -  0497 06 84 37  vnh-jose@hotmail.com   
Martin Vanoverberghe  0479 49 12 59 -  martin.vanoverberghe@skynet.be  
 
Iweinszaal        Huub Hoste zaal 
Capaciteit: 248 personen    Capaciteit: 845 personen 
423 personen met niet gesloten deuren  1550 personen met niet gesloten deuren 
 

   
 
Iweinszaal en Huub Hoste zaal samen – capaciteit 1013 personen of 1809 met niet gesloten 
deuren. 
 
Leskeuken       Werner Lagae Zaal 
   

 

 

 

mailto:vnh-jose@hotmail.com
mailto:martin.vanoverberghe@skynet.be
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Materiaal ter plaatse in OC ‘t Zonnerad 

In elk OC zijn er voorraden glazen, koffietassen en ander barmateriaal aanwezig.  
De voorraden worden door de zaalverantwoordelijke nageteld. Breek je iets, vul het blad 
aanwezig in het gebouw correct in of geef dit dan door aan de uitleendienst. De gemeente rekent 
je de kostprijs aan. 
Opgelet! in geen enkel OC ligt er poetsmateriaal. Dit dien je zelf mee te brengen als vereniging.  
 

OVERZICHT ZALEN MATERIAAL  AANTAL 

IWEINS ZAAL = KLEINE ZAAL 
 
 
 
 
 
GLAZEN & TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafels 42 

Stoelen 206 

Microgolfoven 1 

Kapstokken 3 

Karren stoelen 2 

Kar 1 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 120 Omer 15 

Aperitief 100 Water 60 

Bier 150 Cola 50 

Leffe 25 Tassen 150 

Palm 30 Ondertassen 150 

Kriek 30 Koffiekan 1 

Duvel 20 Biersleutels 3 

Rodenbach 20 Plateaus 10 

HUUB HOSTE ZAAL = GROTE 
ZAAL 
 
 
 
 
 
 
 
GLAZEN EN TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafels 111 

Stoelen  450 

Karren stoelen 2 

Microgolfoven 1 

Karren 3 

Kapstokken 2 

Geluidsinstallatie 1 

Kleine diepvries 1 

Koelcel 1 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 150 Water 60 

Aperitief 100 Cola 50 

Bier 200 Tassen 150 

Leffe 30 Ondertassen 150 

Palm 30 Koffiekan 1 

Kriek 20 Biersleutels 3 

Duvel 20 Kurkentrekker 1 

Rodenbach 20 Plateaus 18 

Omer 15   

BERTEN PILZAAL = KLEINE 
VERGADERZAAL  

Tafels 6 

Stoelen 16 

WERNER LAGAE ZAAL = 
GROTE VERGADERZAAL 
 
 

Tafels 20 

Stoelen 62 

Schrijfbord 1 

Projectiescherm 1 

LESKEUKEN 
INGERICHTE KEUKEN MET 
GASFORNUIS + OVEN 
 
 

Tafels 11 

Stoelen  25 

Microgolfoven 1 

Fornuis met gasbekken + oven 1 

Frigo / diepvries 1 
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GLAZEN EN TASSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Wijn 30 Eetlepels – dessertlepels 30 

Aperitief 30 Plateaus 3 

Longdrinks 30 Biersleutels 2 

Bier 30 Kurketrekker 1 

Tassen 50 Klopper 2 

Ondertassen 50 Koffiekan 1 

Diepe – platte - 
dessertborden 

30 
Melkkan 1 

Kar in inox 1 

Messen & vorken 30   

 

Verwarming 

 
 Voor verwarming in de Iweinszaal druk op de rode 

knop en stel de gewenste temperatuur in met de 
thermostaat.  (zie foto) 
Wanneer de rode knop oplicht, is de verwarming aan 
voor max. 2 uur en slaat daarna automatisch uit. 
Wanneer u nog langer verwarming wenst, druk dan 
opnieuw op de rode knop. 
Bij het verlaten van de zaal, druk op de rode knop 
zodat deze niet meer oplicht en zet de thermostaat 
terug op 12° c 
Voor de verwarming in de Hostezaal dien je enkel op 
de rode knop te duwen  

Verlichting 

Knoppen verlichting 
- Knop 1: verlicht kant raam 

- Knop 2: verlichting kant midden 

- Knop 3: verlichting kant TD 

- Knop 4: Alles AAN / Alles UIT  

Om de verlichting AAN te leggen per zone, druk je 1x op knop 1,2 of 3 
Om ALLES AAN te leggen druk je 2 seconden op knop 4 
Om de verlichting AF te leggen druk je 1x op knop 1,2 of 3 
Om ALLES AF te leggen druk je 4 seconden op knop 4 
 
Dimmen 
Dimmen van de lichten: als je op knop 1,2 of 3 blijft drukken dan dim je de lichten. Als de lichtend 
gedimd zijn en je blijft opnieuw op 1, 2 of 3 drukken dan wordt het licht weer intenser. 
De knoppen beschikken over een geheugen, dus als de verlichting wordt aangelegd en de lichten 
blijken gedimd dan moet er op 1 of alle zones (1,2 of 3) blijvend gedrukt worden tot de verlichting 
op zijn sterkst zijn. 
 

Wanden 

Bij elke aanvraag voor gebruik van de zaal geef je steeds door hoe de wanden moeten staan: 
Hostezaal: 

- Ofwel kant toog  

- Ofwel kant podium 

- Ofwel geen wand 

- Of het maakt niet uit 

Standard staat de wand tussen de Hostezaal en Iweinszaal er altijd, tenzij dit doorgegeven wordt 
door aanvrager. 
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Materiaal  
Wie mag de materiaal aanvragen?  

Enkel erkende Zonnebeekse verenigingen kunnen in Zonnebeke zalen en materiaal ontlenen. De 

dienstverlening staat niet open voor particulieren. Je kan dus geen materiaal ontlenen voor 

privéfeesten. 

Wil je weten hoe je erkend kan worden? www.zonnebeke.be   

Hoe aanvragen? 

De materialen kunnen ten laatste 14 dagen voor aanvang van het geplande 
evenement aangevraagd worden. Aanvragen minder dan 14 dagen op voorhand 
worden automatisch geweigerd.  
 
De materialen kunnen worden ontleend voor een periode van maximaal 7 dagen per 
evenement. De aanvraag wordt schriftelijk of per e-mail uitleendienst@zonnebeke.be 
ingediend en dit via het ‘aanvraagformulier materiaal’. Vanuit de uitleendienst wordt 
een bevestiging gestuurd. De aanvragen worden prioritair behandeld volgens de 
datum waarop deze worden ingediend. 
 
Het gereserveerde materiaal wordt door de technische dienst van de gemeente 
gebracht en opgehaald op de afgesproken plaats. De plaats van levering en 
ophaling is dezelfde. Het materiaal wordt geleverd tijdens de werkuren en niet op 
zaterdagen, zondagen en feestdagen. Het gemeentelijk materiaal wordt niet 
buiten de grenzen van Zonnebeke geleverd. 
 
Het volledige reglement voor verhuur van gemeentelijke materiaal kan je 
raadplegen op onze gemeentelijke website.  
 

Overzicht keuze materiaal te ontlenen bij gemeente 

In iedere zaal is er materiaal aanwezig. Hou hiermee rekening als je bijkomend materiaal 
aanvraagt! 
 
 

MATERIAAL 
MAX.  
VOORAAD 

OPMERKINGEN 
VERGOEDING BIJ  
VERLIES OF 
BESCHADIGING 

Grote plooitafel (220 X 67 cm) 105 Per 10 in kar € 100 

Kleine plooitafel (90 X 60 cm) 75 Per 10 in kar € 80 

Plooistoel (220 X 67 cm) 1050 Per 50 in kar € 22 

Receptietafel 21 Per 7 in kar € 90 

Zitbank ( 220 X 26,50 cm ) 40 - € 60 

Podiumtafel verstelbaar  
(2 X 1 m)  

50 - € 985 

Tentoonstellingspaneel  
(b 1,20 X H 2 m) 

24 Per 12 verhuurd € 50 

Trap met leuning 2 - € 100 
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Trap zonder leuning 2  € 100 

Blauw vat 18 Zonder vuilzak € 50 

Vlaggenmast 9  € 75 

Nadar (2 m) 250 75 naders per oplegger € 50 

Nadar aluminium (2 m) 75 75 naders per oplegger € 50 

Karretje voor koers 1 - € 250 

Schavotje 1 – 2 – 3  1 - € 100 

Spreekgestoelte 2  € 100 

Verlengkabel 3-weg 9  € 50 

Overgang 63 a naar 32 a rood 3  € 100 

Overgang 63 a naar 32 a blauw 3  € 100 

Overgang 125 a naar 63 a  1  € 100 

Kabelhaspel 25 m  5  € 190 

Kabelhaspel 40 m  6  € 225 

Kabels 32 a rood 25 m 11  € 100 

Kabels 32 a blauw 25 m  4  € 100 

Kabels 63 a 20 m 1  € 100 

Kleine paddenstoel 4  € 100 

Grote paddenstoel 1  € 270 

Verdeelkast klein * 2 
220 v  

Aansluitingsmogelijkheid 
€ 500 

Verdeelkast groot * 2 
220 / 380 v 

Aansluitingsmogelijkheid 
€ 1000 

 

• Bij gebruik van de verdeelkast, is de huurder zelf verantwoordelijk voor een juiste aansluiting 

en ontkoppeling.  

 

• Indien de vaste kast gebruikt wordt, dient de uitleendienst op voorhand verwittigd te worden, 

zodat de technische dienst de nodige voorbereidingen kan treffen.   
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Overzicht keuze glazen en tassen te ontlenen bij gemeente 

In iedere zaal is er materiaal aanwezig. Hou hiermee rekening als je bijkomend materiaal 
aanvraagt!  Glazen en tassen dien je zelf af te halen de donderdag of de vrijdag de week voor 
aanvang activiteit en terug te brengen de maandag tussen 09.00 en 12.00 uur na de activiteit. 

GLAZEN EN TASSEN VOORRAAD BAKKEN OPMERKINGEN VERGOEDING  

Wijn 8 
36 glazen/bak 
288 wijnglazen 

€ 2,00 per glas 

Longdrink 5 
36 glazen/bak  
180 longdrinks  

€ 2,00 per glas 

Champagne 4 
40 glazen/bak  
160 fluitglazen 

€ 2,00 per glas 

Bier 5 
36 glazen/bak  
180 bierglazen 

€ 1,50 per glas 

Tassen 10 
20 tassen/bak  
200 tassen 

€ 1,50 per tas 

Onderzetbordjes  3 
60 bordjes/bak 
180 bordjes 

€ 1,50 per bordje 

 
Afhaling gebeurt aan het onthaal van het gemeentehuis – Langemarkstraat 8 – 051 48 00 60 – 
onthaal@zonnebeke.be  
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Nuttige nummers dienst Vrije Tijd 

    
 
 

Cultuur – Berten Pilstraat 5 – 8980 Zonnebeke 

 051 68 03 65-  cultuur@zonnebeke.be 
 

Evenementen – Berten Pilstraat 5 – 8980 Zonnebeke 
 051 48 00 61 -  evenementen@zonnebeke.be 

 

Jeugddienst – Berten Pilstraat 5 – 8980 Zonnebeke 
 051 48 00 64 -  jeugd@zonnebeke.be 

 

Sportdienst – Berten Pilstraat 5 – 8980 Zonnebeke 

 051 68 03 80 -  sport@zonnebeke.be  057 46 82 42 – sporthal 
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