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Gelijksvloers & verdiep



Gelijksvloers

215 pers 165 pers 150 pers

200 pers 150 pers 300 pers

425 pers 350 pers met dansvloer



Verdiep

85 pers

75 pers

125 pers 100 pers met dansvloer
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Het Meerzicht

Het Meerzicht



Het Meerzicht

80 pers 60 pers 100 pers

70 pers 50 pers 120 pers

120 pers 90 pers met dansvloer



Waterlelie

WaterzichtWaterkant



Waterlelie

120 pers 110 pers 110 pers

100 pers 90 pers 150 pers

175 pers 150 pers met guirlandes



Waterkant

50 pers 50 pers 60 pers

30 pers 30 pers 80 pers

80 pers 60 pers met guirlandes



Waterzicht

24 pers 24 pers n.v.t.

20 pers 20 pers 50 pers

50 pers 40 pers met guirlandes



Bijparking

Hoofdparking



Parking

verlicht privé vlakbij

250 wagens 10 bussen 25 tot 125
fietsen



Binnen speeltuin

De speeltoren met glijbaan

Death-ride



Speelplein
outdoor

klimmuur schommelsgrote zandbak

death-ride speeltoren met
glijgbaan

plaats voor
springkasteel

indoor

ping pong
tafel

voetbaltafelballenbad



Inrijpoort

professionele fritueseperculator



Catering
volledig vrij van cateraar
 
De cateraar wordt geacht te werken volgens de wettelijke bepalingen
van het FAVV. Hij is ook steeds in bezit van zijn vergunning inzake
voedselveiligheid.
 
Na het vastleggen van onze zaal kunnen wij u zeker en vast enkele
traiteurs aanprijzen die aan uw wensen voldoen.
 

koelcel & diepvries
 
Het gebruik van onze koelcel en diepvries zitten in de huurprijs.
Wanneer u wenst gebruik te maken van de diepvriescel laat u dit best
twee dagen op voorhand weten.
 

keukenruimte
 
Het gebruik van de keukenruimte is inbegrepen in de huurprijs. Wanneer
de traiteur gebruik wenst te maken van de apparatuur kan hij dit voor
een forfaitair bedrag van € 250.
 

apparaten
Kunnen bij gehuurd worden. De volledige keukenruimte is uitgerust met
afzuiging, licht en werktafels vervaardigd uit inox.
 
- perculator met 2 koffiedouches van 20l
- industriële friteuse (2x 2 manden en 1x 3 manden)
- 2 combi-ovens van 6 gastro norm (2cm)
- salamander 1 gastro norm
- elektrische bakplaat van 80 x 50cm
- gasfornuis met 4 bekkens, oven en bakplaat
- warmhoudkast voor 300 borden
 
De cateraar dient de ruimte proper achter te laten alsook zijn vuilnis mee
te nemen.
 
 



Doorgeeffrigo

GlazenwasserTap



Bar
Alle dranken worden afgenomen bij De Meerhoek
 
We hebben een ruim assortiment aperitieven, wijnen, bubbels,
frisdranken en bieren op voorraad. Dit assortiment kan je terugvinden in
bijlage.
 
Het uitbreiden van de lijst is mogelijk na overleg. 
Voor de aperitieven, wijnen en bubbels werken wij samen met Wijnhuis
Crombé. Daar kan u ook genieten van een degustatie indien u dit wenst
na overleg met De Meerhoek.
 
Wij zorgen ervoor dat alle dranken voldoende aanwezig is en op de juiste
serveertemperatuur klaar staan.
 
Het gebruik van de glazenafwasser met osmose is inbegrepen in de
huurprijs.
 
Wij zorgen ervoor dat de gepaste (merk)glazen en materiaal voor de
koffie te serveren aanwezig zijn.
 
De ijsblokjes machine staat ter beschikking voor u. 
 
U betaalt enkel de verbruikte dranken per stuk, dit aan
groothandelsprijzen.
 
Wij verwijderen na het evenement het leeggoed. Gelieve de flesjes te
sorteren van de frisdranken en bieren. 
 
Gedurende de ganse looptijd van het evenement is er steeds iemand van
De Meerhoek aanwezig die uw aanspreekpunt is voor al uw
(technische)vragen en ondertussen bediend hij/zij de bar. Let wel die
persoon bediend geen dranken in de zaal en ruimt geen glazen af.
Voor deze dienst wordt er € 150 excl. btw aangerekend. 
 





Klank & licht
Micro, beamer, projectiescherm en achtergrond muziek zijn aanwezig en
inbegrepen in de prijs.
 
Alle andere materialen worden gehuurd door The Cotton Sound.
 
Contact gegevens The Cotton Sound 0475/55 57 28 of
cottonsound@skynet.be
 
Voor de bediening van klank en licht bent u volledig vrij.
 
Sabam bedraagt €50 excl. btw.
 
Let wel, bij volgende evenementen dient u zelf contact op te nemen met
Sabam:

- event met live optredens
- diner >50 euro per persoon
- evenementen met inkomgeld
 

oppervlakte zaal: 
- gelijkvloers: 290 m
- boven: 115m
- meerzicht: ???

 
   
 
 
 

pakket van € 50 excl. btw:

draadloos pointer headset





Verhuur 
Jullie zijn volledig vrij in het kiezen van verhuurfirma. 

 
Wij bieden ook enkele artikels aan, aan voordelige prijzen. Alle prijzen

zijn te vinden in de verhuur folder. Deze prijzen zijn incl. plaatsing. 
Vraag gerust naar onze folder. 

 
 

van eigen materiaal

Stoelen
Jacqueline zwart

Jacqueline wit
Denise zwart
Outdoor wit
eik - donker
eik - groen

eik - vintage
barstoel zwarte kussen

 

Tafels
steigerhout tafel laag 80 x 80

steigerhout tafel laag 80 x 120
steigerhout tafel laag 80 x 180

receptietafel rond
klaptafel metafox

steigerhout tafel hoog 80 x 80
steigerhout tafel sokkel 40 x 40
steigerhout tafel hoog 80 x 240

eik donker tafel laag 80 x 80
eik donker tafel laag 80 x 120
eik donker tafel rond diam 80
eik donker tafel laag 80 x 180

ovalen tafelblad
rond tafelblad

 

Linnen
hoes voor receptietafel
hoes voor eiken stoel

tafellinnen
servet 

 

Diversen
vuurkorf

afzetpaaltjes
guirlandes

rolcontainer 1100l
 





Decoratie
U bent volledig vrij van alle decoratie en bloemen. 
 
Fijne lange kaarsen, eigen kaarsenpannen en confetti/party shoorters is
verboden om te gebruiken. 
 

 1 stuk
20 stuks

€ 10
€ 125

Tapijt 
Verschillende kleuren zijn beschikbaar. De prijzen zijn inclusief plaatsing
en stortkosten. Lengte van poort tot aan de ingang van De Meerhoek is
30 meter.

1 meter breed
2 meter breed

€ 6 per meter
€ 8 per meter

Wijnvaten
16 wijnvaten volstaan om een gang te maken van de poort tot aan de
ingang van De Meerhoek.

1 stuk € 10

Terracota kaarsenpannen 
Wij beschikken over 20 stuks op een sokkel. De eerste twee zijn in de
huurprijs van de zaal. Kaarsenpannen zijn verplicht te gebruiken in sokkel.

 1 stuk € 15
 

Steigerhouten sokkels





Toiletten
In de huurprijs van onze locatie is het volgende inbegrepen:
 
- toiletpapier
- zeep
- handdrogers
 
Dames: 3 toiletten
Heren:  1 toilet, 3 urinoirs
 
1 toilet voor rolstoelgebruikers en luiertafel
 
Bij een bezetting vanaf 150 personen raden wij aan om een toiletdame te
voorzien. Zo houd u de toiletten proper voor iedereen.
 
 

Vestiare
In de huurprijs van onze locatie is het gebruik van de vestiaire
inbegrepen die zich bevindt aan de ingang van de zaal. 
 
De vestiaire kan op vraag afgesloten worden.
 
Er zijn 178 antidiefstal-kapstokken
Bij verlies wordt er €20 per stuk aangerekend.



Backstage
Deze ruimte staat gratis ter beschikking voor u (+/- 40 m²)
U zal beschikken over de sleutel tijdens het evenement.
 
uitgerust met: 
- toilet
- lavabo
- 4 make-up tafels met spiegel
 
ideaal voor :
- ontvangst zanger, modellen, special act...
- baby's laten rusten
- opfrissen van bruid en bruidegom
- veilige opberging van cadeau's
- ........

Foodtrucks /
wagens

oprit
hoogte max. 2,80 m
breedte max. 3 m
 

De Meerhoek
hoogte max. 2m35
breedte max. 2m40
 

De Waterlelie
hoogte max. 2m50
breedte max. 2m10



Brandveiligheid
Er is een absoluut rookverbod in alle ruimtes van De Meerhoek.
 
De max. capaciteit in De Meerhoek is 550 gasten.
De organisator is op de hoogte van waar de brandblusapparaten zich
bevinden en kent zijn werking en is tevens is op de hoogte van waar de
nooduitgangen zijn.
 
De organisator zal nooit een deur die aangeduid is als nooduitgang
afsluiten of de uitgang ervan verhinderen.
 
De organisator zal geen brandbare stoffen aanbrengen in het interieur.
 
Er mogen geen kaarsen en binnen-vuurwerk ontstoken worden.
 

550 pers4 plaatsen 3 uitgangen
keuken
zaal gelijkvloers
verdiep
speeltuin 
 
 
 
 
verwijder de
vergrendeling
test altijd vooraf
richt op de basis
van het vuur binnen

gebruik

Meerzicht

via poort
via waterlelie
via meerzicht





Uw boeking is pas definitief na het betalen van € 500 voorschot op het
bankrekeningnummer: BE 41 7380 1588 7410 dient tevens als waarborg
bij eventuele schade.
 
Het volledige huurbedrag & het eventueel gehuurde materiaal moet
betaald worden en dit 14 dagen  voor het evenement.
 
Verbruik van water, elektriciteit, airco en verwarming is inbegrepen 
 
De zaal moet borstelschoon achtergelaten worden. 
 
Al het vuilnis dient mee genomen te worden. of er kan een rolcontainer 
gehuurd worden.
 
De keukenruimte is inbegrepen in de huurprijs, de apparaten zijn te
huren door de cateraar. Alle gebruikte tafels, apparaten dienen gereinigd
worden.
 
De huurprijzen vindt je in bijlage van deze folder. Deze prijzen zijn dan
ook alleen geldig voor boekjaar vermeld op de prijslijst.
 
 
 
speciale prijzen
 
er word extra korting toegekend voor:
- events tijdens op weekdagen
- baby borrels 
- events van opeenvolgende dagen
 

Prijzen



maisonplume.be - 0496 55 64 36
emmelien@maisonplume.be

Als uw event een pluim verdient


