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Sleutel 

Voor het afhalen van de sleutel neem je best ruim op voorhand contact op met de cultuurdienst: 
059 31 95 53 – cultuurdienst@middelkerke.be 

Beschikbare ruimtes 

 Zaal met keuken: 12,60 m x 6,23 m en 2,85 m hoog (onder balken 3,33 m hoog) 

 Speeltuintje 

Verwarming en licht 

 Lichtschakelaars zaal: in de keukenkast rechtboven. 
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 Verwarming zaal: om de verwarming te gebruiken moet men de thermostatische kranen 
van de centrale verwarming opendraaien. De thermostaat hangt in de muur aan de 
keuken. 

Materiaal 

 Tafels1: 8 (80 cm x 80 cm) 

 Tafels2: 7 (80 cm x 120 cm) 

 Stoelen: 75 

 Geluidsinstallatie: omvat een tuner, een equalizer en een cassettedeck 

Er zijn gordijnen aanwezig. 

Huisraad 

 Koffietassen: 145 

 Onderborden: 85 

 Dessertborden: 35 

 Koffielepels: 60 

 Dessertvorken: 50 

 Messen: 35 

 Bierglazen assortiment: 50 

 Waterglazen: 65 

Flessenopener en kurkentrekker breng je best zelf mee. 

Keukentoestellen 

 Percolator (55 tassen) 

 Spoelbak (zelf afwasmiddel, vaatdoeken en handdoeken meebrengen) 

 Koffieapparaat 12 tassen  (zelf koffie en andere benodigdheden meebrengen) 

 Waterkoker 

 Tafelkoelkast 

 Flessenkoelkast 

 Kofferfrigo (berging) 

 Boiler: aanzetten via knop in kast (onder spoelbak) 

  



  

 

 

Aandachtspunten 

 Uitschakelen van alle elektrische apparaten na de activiteit. 

 De afvalzakken moeten gedeponeerd worden in de afvalcontainer op de parking (onder het 
afdak). Er zijn vuilniszakken aanwezig. 

 Glas moet terug meegenomen worden door de gebruiker. Er is een glascontainer in de 
Rattevallestraat. 

 De aanvrager moet als een goede huisvader voor de culturele infrastructuur zorgen, zowel 
tijdens als na de activiteit. 

 Na afloop van de activiteit wordt de gebruikte infrastructuur in correcte staat achtergelaten. 
Er is poetsmateriaal aanwezig. 

 Wanneer blijkt dat de aanvrager de zaal niet proper heeft achtergelaten, worden de 
poetskosten aan de aanvrager doorgerekend. 
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