1

Details & prijzen feestzaal Bistro Barrus
DE FEESTZAAL

bellebarrus
meeting & event room

• 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.
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HUURPRIJS

€

250
Namiddag (max. 4 uur)
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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

Prijs inclusief alle aparatuur

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

Er zijn bezoekerstoiletten voorzien in de hall op gelijkvloers.

ROKEN

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

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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