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Gemeenschapscentrum
De gemeente is eigenaar van een aantal zalen en lokalen verspreid over het grondgebied. We stellen deze ruimtes met hun
bijhorende materialen graag ter beschikking van de burgers. Zij kunnen ze gebruiken voor sociale, culturele, educatieve of
recreatieve activiteiten. Al deze zalen samen noemen we het gemeenschapscentrum.
Er geldt een gebruiks- en tarievenreglement in het gemeenschapscentrum. De volgende zalen maken er deel van uit.
Het Buurthuis: een polyvalente zaal met keuken. Zandstraat 13, Veerle-Heide.
Vineasite, Veerledorp, Veerle.
 Druivenrank: polyvalente zaal, tevens vergaderlokaal met kitchenette voor 80 personen
 Druif: vergaderzaal voor 30 personen
 Rank: vergaderzaal voor 30 personen
't Fortun, Smissestraat 3, Vorst-Centrum.
!!! Tijdelijk kunnen er geen nieuwe boekingen gebeuren !!!
 Zilvergoud: polyvalente zaal, tevens vergaderzaal voor 60 personen

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
Tin: vergaderzaal voor 17 personen
is.
Zilver:
vergaderzaal
voor
25 personen
je een
afspraak
in het
gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb
je een
afspraak
maar
kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
Goud:
vergaderzaal
voor
35 personen
Heb
 Koper: vergaderzaal voor 25 personen

 Box in the box: repetitielokaal

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

Lees

Een gebruiksovereenkomst geeft recht op het gebruik van de betrokken ruimte en de aanwezige materialen, de verlichting en
verwarming van de zaal. Van de verschillende beschikbare types (zaal, vergaderlokaal of repetitielokaal) bestaat een aparte
gebruiksmodule.
Je moet als gebruiker zowel de aparte module als de algemene voorwaarden naleven.
Het volledige reglement kan je hier (/reglement-gemeenschapscentrum-laakdal-20191022pdf) lezen.
Het aanvraag- en contractformulier om het gemeenschapscentrum te gebruiken vind je hier (/aanvraag-gemeenschapscentrum-).
Voor reservaties kan je terecht bij de uitbaters, via:
Het Buurthuis
Druivenrank
tel. 0473 44 75 63
info.hetbuurthuis@gmail.com (mailto:info.hetbuurthuis@gmail.com)
www.hetbuurthuis.be (http://www.hetbuurthuis.be)
't Fortun
Tijdelijk geen uitbater en ook geen nieuwe boekingen.
Bij vragen: info@laakdal.be (mailto:info@laakdal.be) of 013/67.01.10

 Contactinformatie
Cultuur (/cultuur)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
cultuur@laakdal.be (mailto:cultuur@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/cultuur)



Gerelateerde documenten

Gebruiks- en tarievenreglement gemeenschapsinfrastructuur Laakdal (gepubliceerd op 11-02-2020).pdf (312 KB)
(/gebruiks-en-tarievenreglement-gemeenschapsinfrastructuur-laakdal-gepubliceerd-op-11-02-2020pdf)
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Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
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Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

