
TECHNISCHE FICHE KEPERENBERG 

1.  BEREIKBAARHEID EN PARKEERMOGELIJKHEDEN 

 

Adres en parkeermogelijkheid: Keperenbergstraat 37B; 1701 Itterbeek 

Openbaar vervoer: De Lijn (n°116, n°117, n°118, n°810 halte Itterbeek Dorp en n°118 halte Itterbeek 

Gemeentehuis ) 

2.  TOEGANKELIJKHEID 

Openingsuren: ma tot vrij: van 8u tot 1u na beëindiging van laatste activiteit. 

                            za & zo: van 8u tot 2u 

Toegang: Sleutel - verkrijgbaar via cooker met code of via Carine Jacobs.  

Laden en lossen: 

Faciliteiten personen met een beperking: aangepaste parkeerplaats, lift, toilet. 

3.  ZALEN 

 

 afmetingen voorzieningen Tarieven  
Cat. A/Cat. B 

Maximum 
capaciteit 

Meest 
geschikte 

aard 
activiteit 

Balletzaal 20mx14m=280m2 Tribune met 167 zitplaatsen 

Scherm op aanvraag 

Beamer op aanvraag 

1 micro + CD-speler + versterker + mengtafel op aanvraag 

podiumelementen (2 m x 1 m) op aanvraag 

Spots op aanvraag 
 

€80 €250  Turnen 

Voordracht 

infosessies 

Repetities 
Toneelvoorstel
lingen 

Circus 
 

Nieuwe 
zaal 

11mx11m=121m2  40 tafels €80 €250  
 
120 pers. 

Vergaderingen 
Privefeesten 
(tot 120 
personen) 
Fuiven (in 
beperkte 
mate) 
Ledenbijeenko
mst 

Cursussen 

Babyborrel 

Recepties 

Repetities 

Koffietafels 
 

 120 stoelen 

Scherm op aanvraag 

Beamer op aanvraag 
  Mobiele toog & afwasbak 
 Extra Werfkast op aanvraag 
 
 
 

 

Keuken 6mx7m=42m2 
Aparte inventaris 

€60 €150  Kookles 20 
personen 



Voorbereiding 
eetfeesten 

 

Container 8,80x5,80=51,04m
2 

11 tafels 

20 stoelen 

Scherm 

Krijtbord 

Beamer op aanvraag 
 

€30 €80 20 pers. Vergaderin
g 
Cursus 

PC-lokaal 6,90x8,40=59,34m
2 

Computers (20) 
Scherm 
Beamer 
Krijtbord 

€80 €250 20 pers. Pc-lessen 

 

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.  

Toiletten : 6 dames toiletten , 2 mannen toiletten en 4 urinoirs 

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.  

 

Beamer en scherm  

Micro  

Geluidsinstallatie  

Podiumelementen  

Spots  

Extra werfkast  

 

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%. De afrekening van de dranken gebeurt per flesje. 

Fruitsappen kunnen besteld worden via wereldwinkel. 

Als men koffie wenst, dient men zelf gemalen koffie mee te brengen, filters zijn aanwezig. 

De huurder moet zelf voor handdoeken, detergent en frituurolie zorgen. 

Wifi: 

Er is wifi voorzien op deze locatie. Gebruikersnaam en paswoord:  

Pc-lokaal: Projectiezaal / Recrea301 

Nieuwe zaal & Container: Keperenberg II / Westrand2012 



5.  VEILIGHEID EN NETHEID 

 

Afvalbeleid: Er is een container aanwezig. Je mag de restafval in grijze zakken in de container deponeren.     

                       Papier, glas en PMD moet jezelf meenemen. 

Toiletpapier: Er is toiletpapier en handdoekjes voorzien zolang de voorraad strekt. 

Veiligheid: Na de activiteit dient de organisator na te gaan dat alle gebruikte  toestellen zijn uitgeschakeld , het  

                    licht is gedoofd  in alle gebruikte lokalen en dat het gebouw volledig afgesloten wordt. 

                    De zaalbeheerder  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die gebeuren buiten de       

                    zaal. 

Netheid:  Na de activiteit dient de zaal, keuken en toiletten helemaal opgeruimd te worden ( materiaal  

                  opbergen, uitvegen en poetsen). 

 

 


