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Details & prijzen feestzaal Belle Barrus 
DE FEESTZAAL

• Feestzaal 250 m² + 150m² (receptie/dj/bar of ook tafels) keuken 54m2 , terras 88m2
• De vloer bestaat uit donker matte tegels.
• De vensters zijn aan één zijde over de volledige lengte van de zaal.
• De feestzaal is uitgerust met airco, verwarming, aangepaste verlichting, geluidsboxen.
 Een muziekinstallatie of pc kan hierop aangesloten worden
• Het terras kan gebruikt worden door o.a. rokers.
• Het is overigens verboden te roken in het gebouw zelf, en dus ook in de zaal en de ondergrondse parking.

DE KEUKEN

• Een professionele keuken is volledig geïnstalleerd met gasfornuis, steamer, koeling, afwasinstallatie.
• Er zijn tevens 2 grote koelcellen (drank/voeding).
• In de keuken zijn meerdere mogelijkheden om 3 x 400 V aan te sluiten alsook 220V.

DE BAR 

De bar is geïntegreerd in de zaal en is geplaatst in U-vorm van een 12 meter lopende lengte, voorzien van 2 tapinstallaties, 
afwasbakken met glazenspoeler, koelkasten, ijsmaker, reservekasten en lades.

TOEGANG TOT DE ZAAL 

• Aanbreng goederen kan via loskades - op afspraak.
 Het transport naar de feestzaal kan via de goederenlift naar verdieping 2 in het magazijn van N.V. Schietse.  
• Toegang tot de zaal voor de genodigden de dag van het evenement verloopt via de personenlift voor 8 personen of via de trap, 
 beide toegankelijk via de hoofdingang vooraan het gebouw. 
• Aan de ingang van het gebouw is een helling voorzien voor rolstoelgebruikers.

ALGEMEEN

De feestzaal is vrij van traiteur.  
Wij kunnen leveranciers aanraden voor:
• Traiteurdienst
• Aanlevering van vat(en) bier voor de tapinstallatie 
• Wijn, frisdranken, charcuterie, kazen, hapjes, traiteurwaren kunnen aangekocht worden uit te assortiment van de N.V. Schietse 
 (wordt separaat gefactureerd door de N.V. Schietse).
• Technische installatie muziek (discobar)
• DJ

ER IS GRATIS WIFI.

VESTIAIRE

• Inbegrepen in de huurprijs van de zaal.
• Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke diefstal of beschadiging.
• Er is geen vestiairedienst.
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HUURPRIJS TUSSEN 8u-18u

1660
Supplement na 18u: € 400 / Uur

Prijs inclusief elektriciteit - vestiaire - toiletten - parking - keuken & bar - wifi - airco

OPGELET: Schoonmaak na verhuur (€ 250) en security 
(tussen € 40/uur en € 50/uur) tijdens verhuur verplicht !

HUURPRIJS TUSSEN 16u-22u

2000
Supplement na 22u: € 400 / Uur

Prijs inclusief elektriciteit - vestiaire - toiletten - parking - keuken & bar - wifi - airco

OPGELET: Schoonmaak na verhuur (€ 250) en security 
(tussen € 40/uur en € 50/uur) tijdens verhuur verplicht !
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ELECTRICITEITSAANSLUITING VOOR STANDEN, EVENEMENTEN E.A.

De feestzaal is voorzien van:
• Een zekering 4–polig 16 ampère (3 x 400 V + n) 
• met CE stopcontact 5-polig 32 ampère (3 x 400 V + n + aarding)
• 2-polig 16 ampère zekering + CE stekker 2 polig 16 ampère.
• Andere aansluitmogelijkheden zijn nader te bepalen op aanvraag.
• Technische assistentie  (loodgieter of elektricien) indien noodzakelijk, zal worden aangerekend volgens het dag geldend tarief.

TOILETTEN

• Inbegrepen in de huurprijs van de zaal. 
• In totaal zijn er 4 dames- en 3 herentoiletten. Tevens zijn er 3 urinoirs en een toilet voor gehandicapten voorzien.
• De toiletten worden gereinigd voor aanvang van de manifestatie en na afloop.
• Het onderhoud tijdens de manifestatie wordt niet voorzien. 

OPENING EN SLUITING VAN HET GEBOUW

Af te spreken met Mevr. Schietse of Mevrouw Jacobs  

PARKING

• Inbegrepen in de huurprijs van de zaal. Er zijn 70 plaatsen in de ondergrondse parking. 
• Bovengronds, rondom het gebouw is parkeergelegenheid voor een 50-70  auto’s. 

Opties

OPBOUW EN AFBRAAK
 
• Indien u zelf instaat voor de opbouw en afbraak, wordt hiervoor 
 geen meerprijs in rekening gebracht. 
• Indien tafels en stoelen dienen klaargezet te worden, zal €30/uur 
 worden aangerekend.
• Verwarming en/of airco, Verlichting
• Inbegrepen in de huurprijs van de zaal. 

TAFELS EN STOELEN

• Tafels en stoelen dienen in de feestzaal gehuurd te worden.
• Prijs per stuk:
  - Stoel (200 stuks): € 1,5
  - Ronde tafel 8 personen (24 stuks): € 5,50 
  - Rechthoekige tafel 8 personen (14stuks): € 4
  - Hoge receptie tafels (19 stuks): € 12 + € 5 voor de hoes
• In de huurprijs van voornoemde zit geen tafellinnen, noch servies,   
 glazen, bestek, decoratie enzovoort.

ONTVANGST HOST(ES)

• Gezien de feestzaal zich op de 4de verdieping bevindt, 
 is ontvangst en begeleiding van de genodigden bij aankomst   
 nodig en dient door u voorzien te worden.
• Een host(es) is mogelijk : van maandag tot donderdag 
 aan € 30 / uur. Van vrijdag tot zondag aan  € 40 / uur.

SECURITY 

• Tijdens het evenement en voor opening en sluiting van het   
 gebouw is het verplicht om security te voorzien.
• Aantal security is afhankelijk van de hoeveelheid genodigden   
 en duur van het evenement: 40 € / uur / security tot 22.00 u.    
 (50 € / u na 22.00 u)
• U kan ook beroep doen op de diensten van Groep4.

+ PRIVÉ-RUIMTE

• Er is een optie op gebruik van de privé-ruimte 18m², 
 met douche, voor gebruik voor een special act  
 of bureel voor eventburo. 
• Berging: +/- 100m²   - forfaitaire huurprijs € 200

SCHOONMAAK

• De feestzaal wordt gereinigd voor de verhuur.
• Verplichte reiniging na afloop: de zaal 
 (inclusief bar, keuken en koeling, en toiletten) + 
 eventuele ontruiming: € 250 

AFVAL

• € 60 per container van 2400 liter.
• € 40 voor halve vulling van de container.
• U kan ook het afval zelf meenemen.
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Locatie
Brusselstraat 125
1702 Groot-Bijgaarden

Contact
Bénédicte Schietse 0475 48 96 47
Mireille Jacobs 02 481 71 29
benedicte@bellebarrus.be
bookings@bellebarrus.com
Fax 02 481 71 55

BEZOEK VAN DE FEESTZAAL 
EN DEGUSTATIEZAAL 
MOGELIJK OP AFSPRAAK

www.bellebarrus.be
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Details & prijzen feestzaal Bistro Barrus 
DE FEESTZAAL

• Bistro Barrus is een modern zaaltje voorzien van keuken. 
• Volgende zaken zijn voorzien : 
 - een hoge tafel 5 m lengte is voorzien van 12 barkrukken.
 - een lage tafel 5 m lengte is voorzien van 12 stoelen.
 -  een tv-scherm, waarop eventueel dvd’s kunnen afgespeeld worden via pc
 - een werktafel van 5 m lengte met inductiekookplaat, met daarboven een luchtafzuiging.
 - een keuken, die kan verborgen worden achter schuifwanden, voorzien van afwasbak, afwasmachine, ijskast met ijsmaker en microgolfoven.

• Er kan gebruik gemaakt worden van een extra koeltoog H 1,75 m x B 1 m (voor een eventuele presentatie van bordjes). 
• De vloer bestaat uit donker matte tegels.
• De vensters zijn aan één zijde over de volledige lengte van de zaal.
• De zaal is uitgerust met airco, verwarming, aangepaste verlichting.

TOEGANG TOT DE ZAAL  

• Toegang tot de zaal voor de genodigden verloopt via de personenlift voor 8 personen of via de trap, beide toegankelijk 
 via de hoofdingang vooraan het gebouw van Schietse.
• Aan de ingang van het gebouw is een helling voorzien voor rolstoelgebruikers.

TOILETTEN

Er zijn bezoekerstoiletten voorzien in de hall op gelijkvloers.

ROKEN

Het is verboden te roken in de zaal Belle Barrus alsook in gans het gebouw of op het domein van Schietse.  

AFVAL

De kostprijs voor het verwijderen van het afval is inbegrepen in de huurprijs.

SECURITY 

Gezien de verhuur gebeurt tijdens de openingsuren van het bedrijf Schietse, worden geen extra kosten aangerekend. 
Ma-do sluitingsuur 18.30u, vrijdag te bespreken.

FACTURATIE

Gelieve uw correcte facturatiegegevens te willen doorgeven. 
Het factuur wordt opgemaakt door Belle Barrus. 
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HUURPRIJS 

250
Namiddag (max. 4 uur)

Prijs inclusief alle aparatuur

OPGELET: De schoonmaak vooraf en achteraf 
wordt aangerekend aan een forfaitaire prijs van 100 €

€
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Locatie
Brusselstraat 125 - 1702 Groot-Bijgaarden

Contact
Bénédicte Schietse 0475 48 96 47

Mireille Jacobs 02 481 71 29
benedicte@bellebarrus.be
bookings@bellebarrus.com

Fax 02 481 71 55

BEZOEK VAN DE FEESTZAAL 
EN DEGUSTATIEZAAL 

MOGELIJK OP AFSPRAAK

www.bellebarrus.be
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