De Linde Meerbeke

Wat?
Ruimte

Capaciteit

Polyvalente zaal

Max. 258 personen

Voorzieningen

Stoelen en tafels
Vergaderlokaal eerste verdieping

Max. 35 personen

Vergaderzaal gelijkvloers

Max. 47 personen

Toog in polyvalente zaal
Projectiescherm in polyvalente zaal

Keuken

Waar?
Gemeentehuisstraat 42, Meerbeke

Voor wie?
De huurdersactiviteiten worden opgedeeld in twee categorieën.
 Categorie A: niet commerciële activiteiten georganiseerd door erkende verenigingen; erkende carnavalsverenigingen en carnavalsinstanties;
Ninoofse scholen en instellingen; Ninoofse kunstenaars
 Categorie B: activiteiten waarbij een toegangsgeld vanaf 15 euro wordt gevraagd; activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen
die een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen; activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben
De Linde wordt niet voor familiefeesten of gelijkaardige privé-initiatieven verhuurd.

Hoeveel kost het?

Categorie A

Categorie B

Polyvalente zaal

€ 25 per dag

€ 150 per dag

Keuken

€ 10 per dag

€ 150 per dag

Zaal + keuken voor eetfestijn

€ 250 per dag

Vergaderzaal gelijkvloers

€ 10 per dag

€ 150 per dag

Vergadering eerste verdieping

€ 10 per dag

€ 150 per dag

Hoe kan ik reserveren?
Je aanvraag gebeurt bij de dienst cultuur en evenementen. Dit kan telefonisch op het nummer 054 31 32 86, via e-mail naar cultuur@ninove.be
of door eens langs te komen op het oud stadhuis. De sleutels van De Linde haal je af bij Jean Timmermans, Kwadestraat-Zuid 29, 9402 Meerbeke
(tel. 054 33 38 08).

Praktische afspraken
 In trefcentrum De Linde is geen servies en maar een minimum aan glazen aanwezig, de huurder dient dit zelf te voorzien.
 De huurder zorgt voor de opkuis van alle lokalen na afloop van de activiteit. Kuismateriaal is aanwezig.
 De huurder neemt het afval na de huur mee.
 Dranken moeten verplicht afgenomen worden bij Pede Drinks Ninove (Drankencentrale Malfroidt), 054 33 23 00, info@malfroidt.be
 Andere praktische afspraken vind je in het huishoudelijk reglement.

Contact informatie
Cultuur (dienst)
oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6
9400 Ninove
T 054 50 52 85
cultuur@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

