
 

 

Decoratie & Inrichting 

Algemeen 
Het Gildenhuis beschikt over 3 polyvalente ruimtes, die gescheiden zijn door akoestische 

verplaatsbare wanden en dus afhankelijk van de wensen gecombineerd kunnen worden. 

Alle ruimtes zijn uitgerust met een klimaatregeling en geluidsinstallatie voor achtergrondmuziek en 

stemversterking. 

De Grote Zaal en het Café beschikken beide ook over een toog en kunnen dus afzonderlijk gebruik 

worden. 

Mogelijkheden 

Grote Zaal 
Ideaal voor o.a. eetfestijnen, trouwfeesten, koffietafels, babyborrels, bedrijfsfeesten, etc ... maar ook 

voor lezingen en seminaries. Deze zaal kan ook gecombineerd worden met de Kleine Zaal voor extra 

capaciteit. 

Deze zaal is nog extra uitgerust met een groot scherm en vaste projector. 

   

Kleine Zaal 
OPGELET !!! Enkel afzonderlijk door VERENIGINGEN te huren voor vergaderingen (maximum 

toegelaten aantal personen: 49) EN alleen indien het kan gecombineerd worden met de activiteiten 

in het Café en/of in de Grote Zaal. 

Voor privé initiatieven kan de kleine zaal, indien beschikbaar, achteraf wel gekozen worden in 

combinatie met het café of de grote zaal om de capaciteit te vergroten (+ 99 personen). 

Deze zaal is nog extra uitgerust met een groot scherm en een vaste projector. 

   

  



 

 

Decoratie & Inrichting 

Café 
Het Café is de perfecte ruimte voor kleine vergaderingen, recepties, koffietafels, mini feestjes, enz... 

en, indien beschikbaar ook te combineren met de kleine zaal voor extra capaciteiten. 

Achter de toog is ook reeds een installatie voorzien met radio, CD/USB, externe aansluiting (mini-

jack) en microfoon. 

   

Afmetingen en capaciteiten 
Zaal en afmetingen Capaciteit Combinatie 1 Combinatie 2 Combinatie 3 

Grote Zaal1 
Lengte: 15,40m 
Breedte: 9,15m 
Hoogte: 3,90m 
Vrije hoogte: 3,48m 

99 pers. 

198 pers. 

 

250 pers. 

Kleine Zaal 
Lengte: 9,50m 
Breedte: 7,50m 
Hoogte: 3,45m 
Vrije hoogte: 3,45m 

49 pers. 

130 pers. 
Café2 
Lengte: 7,80m 
Breedte: 6,70m 
Hoogte: 2,60m 
Vrije hoogte: 2,48m 

40 pers.  

 

De verschillen tussen hoogte en vrije hoogte hebben te maken met de verwarmingsbuis in de Grote 

Zaal en een steunbalk in het café. 

Inrichting - Nooduitgangen en vluchtwegen 
Nooduitgangen dienen ongehinderd bereikbaar te zijn en dienen geopend te kunnen worden. 

De voorziene nooduitgangen en vluchtwegen moeten ten allen tijde vrij zijn van belemmeringen 

en/of obstakels en er mogen geen spiegels worden aangebracht die het publiek kunnen misleiden. 

                                                           
1het tooggedeelte werd niet meegerekend. 
2het tooggedeelte werd niet meegerekend. 



 

 

Decoratie & Inrichting 
Het is niet toegestaan deuren te blokkeren, noch aan de binnenzijde, noch aan de buitenzijde. Noch 

mogen uitgangen en/of vluchtwegen versmald worden. 

Decoratie 

Veiligheid 
De gebruiker mag de door hem/haar gehuurde ruimtes versieren zonder schade aan te brengen en 

mits gelet wordt op het risico op brandgevaar. 

Aangebrachte decoraties mogen de evacuatiedeuren, uitgangen, veiligheidsinstallaties en -

pictogrammen niet afschermen en/of het gebruik ervan bemoeilijken. 

Alle aangebrachte materialen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee 

brengen. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals 

makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend. 

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. 

Voor doeken en (over)gordijnen geldt klasse M2 conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN 

EN13773. Bij controle moeten de nodige attesten aanwezig zijn. 

Vuurwerk 
Het is niet toegestaan om in of rond het centrum open vuur of vuurwerk te gebruiken. Sterreschijters 

vallen onder de noemer van vuurwerk. 

Versiering / affiches / … 
Er mag nergens gebruik gemaakt worden van nagels, 

nietjes, duimspijkers en dergelijke. Beschadigingen aan 

oppervlakte, beschadigingen aan het verfwerk of het 

verwijderen van lijmresten zullen integraal 

doorgerekend worden. 

Indien lijsten en/of decoratieve elementen worden 

weggenomen, dienen deze na de activiteit 

teruggeplaatst. 

De eigen decoratie dient volledig en zorgvuldig 

verwijderd. 

Aan de wanden zijn hiervoor meerdere haken voorzien 

en maak gebruik van de aanplakborden. 

Aanplakborden 
Er zijn meerder aanplakborden beschikbaar, die naar 

eigen inzicht kunnen opgehangen worden aan de 

voorziene haakjes. 

Op deze borden mag alleen gebruik gemaakt worden 

van plakband of kleefgom. Alle resten dienen nadien 

zorgvuldig verwijderd te worden. 



 

 

Decoratie & Inrichting 

Stoelen & tafels 
Het beschikbare aantal tafels is afhankelijk van de verschillende gebruikers van het centrum. 

Statafels 
Er zijn in totaal 12 bartafels. 

Hoezen kunnen gehuurd worden. 

Beschikbare kleuren: antraciet, wit, bordeaux en 

taupe. 

Beschikbare stoelen 
• Stoelen met gestoffeerde zit en rug: 220st. 

• Kuipstoelen (plastic zit): 90st. 

 

Tafels 
Afhankelijk van het verwachte aantal personen t.o.v. de gebruikte zaal of zalen, kan je gebruik maken 

van lange tafels of ronde tafels. 

Ronde tafels 
Hiervoor kan stoffen tafellinnen (enkel in ecru) 

gehuurd worden. 
 

Ø 150 - tot 8 personen (max. 18 tafels) 
Ø 120 - tot 6 personen (max. 5 tafels) 

 
 

Vierkante tafeltjes (houtlaminaat) 
80 x 80 – 6 st. 

 

Lange tafels 
Hiervoor is standaard tafelpapier verkrijgbaar 
(diverse kleuren) of luxe tafelpapier (enkel in 

wit), per tafel of per rol. 
 

Grijze tafels 
120 x 80 – 13st. 
160 x 80 – 13st. 

 
Houtlaminaat 

120 x 80 – 20st. 
180 x 80 – 20st. 

 

  
  



 

 

Decoratie & Inrichting 

Sfeerverlichting 
Sfeer verlichting bestaat uit 9 floorspots waarvan individueel de kleur kan worden ingesteld. 

Deze set kan uitgebreid worden met een DMX-sturing zodat de floorspots in groep aangestuurd 

kunnen worden qua kleur en functie. 

Daarnaast hebben we ook nog 2 lichtstatieven met 4 spots. Te gebruiken als floodlights of als 

puntspots. 

   

Podium 
Dit met vast tapijt bekleed podium kan 

opgebouwd worden tot max. 4 elementen. 

Let wel, dit is niet geschikt voor dans en als 

gebruiker ben je ook verantwoordelijk voor 

vlekken op of beschadigingen aan het tapijt. 

Opstellingsmogelijkheden 
• 1 element: 

1,83m x 2,44m 

• 2 elementen: 

4,88m x 1,83m 

of 3,66m x 2,44m 

• 3 elementen: 

7,32m x 1,83m 

of 5,49m x 2,44m 

• 4 elementen: 

9,76m x 1,83m 

of 7,32m x 2,44 

of 4,88m x 3,66m 


