
TECHNISCHE FICHE SOLLEVELD 

1.  BEREIKBAARHEID EN PARKEERMOGELIJKHEDEN 

 

Adres en parkeermogelijkheid: Solleveld 11 te Sint-Martens-Bodegem 

Openbaar vervoer: De Lijn 116 ( Brussel -Ternat)    

                                   Treinstation : Sint Martens-Bodegem 

Auto : 70 tal parkeerplaatsen 

 

2.  TOEGANKELIJKHEID 

Openingsuren: van 8 tot 2uur. 

Toegang via Michel Goossens 0496/85.05.80 

Faciliteiten personen met een beperking:  1 parkeerplaats en aangepast toilet 

3.  ZALEN 

 

 afmetingen voorzieningen Tarieven  
Cat. A/Cat. B 

Maximum 
capaciteit 

Meest geschikte 
aard activiteit 

Grote 
zaal 
+  
toog 

16m op 14m 
 
 
2.20m op 4m 

68 tafels 
250 stoelen 
 
 
 
 
 
 
 

€80/ 
dagdeel 
 

€250/ 
dagdeel 

200 
personen 

Eetfeesten 
Algemene 
vergaderingen 
Ledenfeesten 
Tentoonstellingen 
Turnlessen 
Opleidingen 
Info dagen 
koffietafels 

Keuken 5.10m op 6m Volledig ingerichte 
Keuken  en voor 200 
personen materiaal 
beschikbaar 
Inventaris keuken 
(aanvraag) 

€60/ 
dagdeel 

€150/ 
dagdeel 

15 personen Kookles 
 

 

 

KLeine 
zaal 

9.75m op 
9.75m 
 

20 tafels 
70  stoelen 
 
 
 
 
 
 

€45/ 
dagdeel 

€120/ 
dagdeel 

50 personen Vergaderruimte 
Privefeesten 
(zonder versterkte 
muziek) 
Cursussen 
Babyborrel 
Recepties 
koffietafels 



 
 

    

     

       
       
       

 

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

De huurder is verplicht de zaal in dezelfde opstelling en staat achter te laten als bij aanvang van de activiteit, 

tenzij anders afgesproken.  

De zaal moet door de huurder  opgeruimd en gepoetst worden. 

Toiletten : 5 damestoiletten – 1 minder valide toilet – 2 urinoirs en 3 mannen toiletten. 

 

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 Op aanvraag 

flipchart Op aanvraag 

podiumelementen Op aanvraag 

Klankinstallatie Op aanvraag 

Mobiel wit bord Op aanvraag 

  

 

Drank 

De huurder is vrij om tijdens zijn activiteit zijn drankenleverancier te kiezen. Indien je toch een drankbestelling 

wilt plaatsen via een drankenleverancier kan je een bestelling plaatsen via drankencentrale Schoentjes en 

fruitsappen kunnen besteld worden via wereldwinkel 

 Huurders die via Drankenservice Schoentjes bestellen genieten van een korting van 10%. De afrekening van de 

dranken gebeurt per flesje. 

 

Wifi 

Er is geen wifi voorzien in deze locatie. 

 



Afval 

Restafval dient gedeponeerd te worden in gemeentelijke huisvuilzakken Dilbeek. 

Papier, karton en glas dient na afloop van de activiteit meegenomen te worden. 

Frituurolie dient meegenomen te worden. 

 

5.  VEILIGHEID EN NETHEID 

 

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

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

Netheid  : Na de activiteit dient al  het gebruikte  materiaal teruggeplaatst te worden  in oorspronkelijke 

toestand.( zie foto lokaal). De zalen moeten uitgeveegd en gepoetst worden. 


