
TECHNISCHE FICHE CASTELHOF 

1.  BEREIKBAARHEID EN PARKEERMOGELIJKHEDEN 

 

Adres:  

Molenstraat 102, 1700 Dilbeek 

Openbaar vervoer:  

- De Lijn 116 (Brussel -Ternat) – stopt voor de ingang  

- Treinstation : Sint Martens Bodegem – 100 meter  

Auto: 

Er kan binnen het domein geparkeerd worden, als huurder ben je verantwoordelijk dat jouw bezoekers niet op 
het gras of in de bosjes parkeren. Alle noodingangen dienen vrij te blijven! Stimuleer de bezoekers om buiten het 
domein te parkeren. Aan het begin van het domein is een hek om af te sluiten. 
 

- Parkeerplaatsen op de site: 11 plaatsen 

- Parkeerplaatsen aan ingang: 15 plaatsen  

- Gratis parkeergelegenheid aan het station  

 

2.  TOEGANKELIJKHEID 

Openingsuren: nvt  

Toegang: via sleutelkistje, code te verkrijgen via mail bij zaalhuurverantwoordelijke (… dagen op voorhand) 

Faciliteiten personen met een beperking:  

3.  ZALEN 

 

 Afmetingen Voorzieningen Tarieven per dagdeel: Maximum 
capaciteit 

Meest geschikte 
aard activiteit 

CAT.  
A 

CAT. 
B 

KAPEL Zaal: 
18m x 10m 
174m2 

 
Podium: 
5m x 10m  
43m2 

 

36 tafels 
250 stoelen 
Berging met spoelbak en    
Afwasmachine 
3 doorgeeffrigo’s (tussen 
berging en kapel) 
150 frisdrankglazen 
150 wijnglazen 
150 cavaglazen 
Gebruik van het balkon 
mogelijk op  aanvraag 
 
 
 

€ 120 €300 300 personen feesten, 
voorstelling, 
recepties… 



 
 
 

ZAAL 1 
Gelijkvloers 

13m x 5m 
72m2 

Stoelen en tafels voor 500 
personen 
Diascherm (vast) 
Beamer 
Schrijfbord met flap 
Spoelbak 

€ 45 € 120 50 personen? vergadering, 
familiefeest, 
recepties, vorming 

ZAAL 2 
Gelijkvloers 

8m x 5m 
45m2 

Stoelen en tafels voor 500 
personen 

€ 45 € 120 50 personen? vergadering, 
familiefeest, 
recepties, vorming 

ZAAL 4 
1ste 

verdieping 
 

5m x 4m 
22m2 

10 stoelen 
Grote tafel 
Schrijfbord met flap 

€ 25 € 60  10 personen Vergadering, 
vorming 

ZAAL 5 
1ste 

verdieping 
 

9m x 6m 
56m2 

13 tafels 
22 stoelen 

€ 30 € 80 ? Vergadering, 
vorming 

ZAAL 6 
1ste 

verdieping 
 

10m x 6m 
68m2 

Kleine kast 
Zetel 
Zitbank 
7 tafels 
21 stoelen 

€ 30 € 80 ? Vergadering, 
vorming 

JIND-
LOKAAL 

1ste 
verdieping 
 

7,5m x 4,5 m 

33m2 
Stoelen en tafels (14 
personen) 
Schrijfbord met flap 
Mobiel diascherm 
Vaste beamer 
Jind-Lounge (extra ruimte 
met 17 zitblokken en lavabo) 

€ 30 € 80 ? Vergadering, 
vorming 

 

Materiaal is niet standaard aanwezig, vermelden bij aanvraag. 

De zalen worden verhuurd in een vaste opstelling (In iedere locatie hangt een schema met de zaalopstelling). 

Bovendien moet de huurder de zaal in dezelfde opstelling en staat achterlaten, tenzij anders afgesproken.  

4.  EXTRA VOORZIENINGEN/RESOURCES 

Resources 

Voor deze locatie kunnen volgende materialen bovenop de reeds vermelde voorzieningen per zaal extra 

gehuurd worden. Een medewerker van de Groep Dilbeek zal deze materialen dan opbouwen en opruimen.  

Mobiel diascherm  

Flipchart (4)   



2 x  set van 8 partytafels + hoezen achter de bruine deur tussen zaal 1 en 2 
 

Plooibanken achter de bruine deur tussen zaal 1 en 2 
 

Plooitafels achter de bruine deur tussen zaal 1 en 2 
 

Bakfrigo’s  

 

Drank 

De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Huurders die bij Drankenservice 

Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%.  

Wifi: 

Er is wifi voorzien op deze in volgende ruimten: zaal 1, zaal 2, kapel (zwak signaal). Het is een open netwerk 

zonder wachtwoord.  

5.  VEILIGHEID EN NETHEID 

Afvalbeleid 

Het afval dient gesorteerd in de voorziene vuilzakken gedeponeerd te worden.  

De huurder dient zelf vuilniszakken te voorzien, enkel de groene huisvuilzakken van gemeente Dilbeek mogen 

achtergelaten worden, in de grijze container naast de kapel. 

Proper papier en karton mag in de gele container aan de inkom gedeponeerd worden.  
 
Glas en PMD moet meegenomen worden. 
 
Bij het afsluiten controleren dat alle deuren goed toe zijn, en de lichten en de verwarming uit staan. 
 

Poetsen  

Zowel de gehuurde ruimten als de gangen en toiletten, dienen geveegd en gedweild te worden. Breng zelf 
handdoeken, vodden, dweilen… mee. Een borstel, aftrekker en afwasmiddelen zijn wel beschikbaar in de 
keuken/in de berging aan de kapel. Toiletpapier is aanwezig. 
 

Veiligheid: … 

 


