Zaal 2e verdiep.
De zaal op het tweede verdiep is een polyvalente zaal met een capaciteit van ongeveer 80 man. Zijn
rustieke maar toch hedendaagse stijl zorgt ervoor dat deze zaal geschikt is voor tal van activiteiten.
Of je nu een vergadering plant, een familiefeest of een dansfeest met beperkte muziekuitvoering,
deze zaal is de ideale plaats om dit te doen.
Met zijn houten vloer, en zijn toog is dit een kleinere versie van de theaterzaal. Ook deze zaal
beschikt over een muziek en lichtinstallatie en kan in functie van de wensen van de klant aangepast
worden.
Zoals altijd is ook deze zaal onderhevig aan geluidsbeperkingen, dit zoals de wet het voorschrijft.
Door zijn ligging en daar de zaal aanpaalt aan een wooncomplex is de geluidslimiet beperkt tot 85
decibel. Er is dus zeker muziek mogelijk, maar een heuse discotheek is hier uit den boze. U zal snel
merken dat dit geen handicap, dan wel een voordeel is.
Door zijn beperkte capaciteit is de zaal heel populair voor verjaardagsfeesten en familiefeesten. Ook
heeft de zaal uiteraard alle sanitaire voorzieningen, tafels en stoelen.
De zaal ligt op het tweede verdiep en is gemakkelijk bereikbaar via de brede trappenhal. Het ligt ook
de hoogste verdieping en voorziet hierdoor de nodige privacy die de klant wenst.
Naast de feesten, is de zaal ook geschikt voor het verenigingsleven. Met zijn 120 m oppervlakte
kunnen hier danslessen gegeven worden, workshops georganiseerd worden, grotere vergaderingen
gehouden worden, enz.
De zaal beschikt ook over een verhoogd gedeelte zodat een voordracht of een projectie zeker
mogelijk is.
Zoals altijd is gebruik van de zaal toegankelijk voor iedereen en gelden er een aantal huisregels en
tarieven. Wel doen we zoals steeds extra inspanningen voor erkende verenigingen.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van de zaal voor uw activiteit, kan u ons altijd mailen. Hebt
u toch liever telefonisch contact, kan dit op dinsdag en woensdag tussen 17u00 en 19u00. Ook het
bezichtigen van de zaal kan op die momenten, maar dan wel op afspraak.

