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RESERVATIEFORMULIER LOKALEN CULTUURCENTRUM WEVELGEM 
Feestzaal OC de Cerf & OC De Stekke / Schouwburgzaal Guldenberg / zaal Porseleinhallen /  

Dwarsschuur / Tentoonstellingen / Fuiven / Cafetaria OC de Cerf / Cafetaria’s Guldenberg en OC De Stekke (zonder zaal) 
Via onderstaand formulier kun je lokalen aanvragen voor jouw activiteit of evenement.  Deze aanvraag betekent niet dat er ook effectief een 

reservatie is genomen.  Het cultuurcentrum zal nagaan of de aanvraag mogelijk is en of het lokaal beschikbaar is. Door het invullen van dit 

formulier verklaart de aanvrager het gebruikersreglement te kennen en er zich naar te voegen.  Het gebruikersreglement kan geraadpleegd 

worden op www.ccwevelgem.be. en www.wevelgem.be. De inrichters van een fuif of danspartij verklaren ook kennis te hebben van de 

afsprakennota inzake organisatie van fuiven in de gemeente Wevelgem en er zich naar te voegen. 

GEBRUIKER LOKALEN & FACTURATIE 

NAAM ORGANISATOR 

(steeds zelfde schrijfwijze) 

 

 

SOORT ORGANISATIE VZW    BVBA    NV     CV     Andere    Feitelijke 

vereniging 

Natuurlijk 

rechtspersoon 

ONDERNEMINGSNUMMER* 

(btw-nummer) 

 //////////////////////////////////////// 

MAATSCHAPPELIJKE 

ZETEL (indien rechtspersoon) 

 //////////////////////////////////////// 

BTW-PLICHTIG ? JA                NEE      //////////////////////////////////////// 

 GEGEVENS AANVRAGER 1  GEGEVENS VOOR FACTURATIE 

naam 

 

  

voornaam 

 

  

adres-postcode-gemeente 

 

 

 

 

 

Telefoon of gsm-nummer 

 

  

e-mailadres (!) 

 

  

* ondernemingsnummer: enkel bij rechtspersoon (vzw, bvba, nv, cv). Verplichte vermelding.  Steeds op te zoeken via 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html.  Zonder ondernemingsnummer is aanvrager hoofdelijk aansprakelijk.  

http://www.ccwevelgem.be/
http://www.wevelgem.be/
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html


2 

 GEGEVENS CONTACTPERSOON 

ACTIVITEIT (via deze persoon zullen alle 

verdere contacten verlopen) 

bij fuif: 2de AANVRAGER (bij fuif dient bij de 

aanvraag er 2 meerderjarige aanvragers te zijn) 

naam 

 
  

voornaam 

 

  

adres-postcode-gemeente 

 

 

 

 

 

Telefoon of gsm-nummer 

 

  

e-mailadres (!) 

 

  

REKENINGNUMMER waarop 

waarborg kan teruggestort 

 

IBAN (Europese overschrijving) BIC 

PLAATSELIJKE ORGANISATIE*: JA  /  NEE LID VAN WEVELGEMSE ERKENDE ADVIESRAAD: JA  /  NEE 

TITEL EN OMSCHRIJVING VAN DE 

ACTIVITEIT OF EVENEMENT 

 

 

 

 

DATUM/DATA ACTIVITEIT LOCATIE: 

 

 

Naam aanvragers  

 

 

 

 

Datum en handtekening(en) 

*Plaatselijke organisator = organisator waarvan zetel zich bevindt op het grondgebied van Wevelgem en waarvan de helft van de leden van het 

bestuur woonachtig is in de gemeente Wevelgem (op het ogenblik van de aanvraag); of natuurlijk rechtspersoon woonachtig te Wevelgem  
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Naam organisator en titel 

van de activiteit/evenement 

 

 

Aard van de activiteit 
(omcirkel, meerdere 

aanduidingen mogelijk) 

podiumactiviteit film of 

projectie 

voordracht 

lezing 

ontmoeting 

feest 

eetfestijn vergadering beurs 

tentoonstelling vorming / les  

opleiding 

fuif 

danspartij 

repetitie Andere:  

Verwacht aantal aanwezigen 

of bezoekers (publiek) 

 Aantal personen die zich backstage 

zullen bevinden 

  

Wordt er muziek gespeeld? JA / NEEN Zoja: elektronisch versterkte muziek JA / NEEN 

Worden er etenswaren 

aangeboden? 

JA / NEEN Zoja, → KOUD / WARM 

→TRAITEUR / EIGEN BEREIDING 

 

RESERVATIE VAN LOCATIE (meerdere aanduidingen mogelijk) 

GULLEGEM 0 cafetaria OC de Cerf 

0 feestzaal OC de Cerf 

0 keukentje bij feestzaal OC de Cerf 

0 leskeuken OC de Cerf 

0 tentoonstellingsruimte OC de Cerf 

0 Dwarsschuur* 

0 Dwarsschuur* + grasweide 

MOORSELE 0 cafetaria OC De Stekke zonder gebruik zaal 

0 feestzaal OC De Stekke met inbegrip cafetaria 

0 feestzaal OC De Stekke zonder cafetaria 

0 kleedkamers 

0 vergaderlokaal 1 

0 vergaderlokaal 2 

0 vergaderlokaal 3 

CC GULDENBERG 0 cafetaria zonder schouwburgzaal 

0 schouwburgzaal zonder cafetaria 

0 schouwburgzaal met cafetaria 

0 kleedkamers 

0 benedenzaal 

0 vergaderzaal 

PORSELEINHALLEN 0 polyvalente zaal op 1/3 

0 volledige zaal met inbegrip van backstage 

0 kleedkamers 

0 berging met kookvoorziening (bij zaal) 

0 vergaderlokaal V2 (gelijkvloers) 

0 leskeuken (bovenverdiep) 

0 cafetaria en V1 (bovenverdiep) 

0 toilettenblok in de zaal (≠ blok inkomhal) 

Opmerkingen:  

 

 

* Bij het gebruik van de Dwarsschuur wordt het elektriciteitsverbruik extra aangerekend. 
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RESERVATIEPERIODE 

Vul hier de datum/data in waarop gebruik wordt gemaakt van de lokalen met vermelding van het uur waarop u als organisator over het lokaal 

wenst te beschikken en het uur waarop u het lokaal zal verlaten + de voorziene publieksmomenten met hun (vermoedelijk) aanvangsuur 

Datum/data met uren van betreden en verlaten lokalen als 

organisator (van … tot …): 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziene publieksmomenten met aanvangsuren: 

Indien dit al mogelijk is, graag voorstel van tijdsplanning binnen bovenvermelde uren (start- en einduur opbouw & klaarzetten zaal / ev. repetitie/ 

deuren voor publiek / duur voorstelling of activiteit / duur afbouw en opbergen materiaal.  Dit uurschema is belangrijk voor de uurregelingen en 

bereikbaarheid van technieker of verantwoordelijke van het cultuurcentrum 

Datum/data met uren: 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: 

 

KEUZE REGELING DRANKAFREKENING* (enkel voor gebruik feestzalen OC de Cerf & De Stekke, schouwburgzaal Guldenberg) 

Kiest voor (omcirkel):  70-30%-regeling netto-ontvangsten 

* Een organisator kan kiezen tussen 2 stelsels: a) bij de 70-30¨-regeling krijgt de organisator 30% op de gerealiseerde omzet van de 

drankverkoop; b) bij de netto-ontvangstenregeling betaalt de organisator een hogere huurprijs maar bekomt de netto-ontvangsten uit 

drankverkoop 
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MATERIAALAANVRAAG 

Als je daar al zicht op hebt, kan je hier invullen welke materialen en welke aantallen je wenst te gebruiken in de lokalen. Opgelet, het gaat hier 

enkel om het technisch materiaal van het CC en materiaal die standaard voorzien is in de lokalen. Voor het ontlenen van (bijkomend) 

feestmateriaal dient een O-formulier ingevuld (cel feestelijkheden).  

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN 
Indien u nog opmerkingen hebt, kunt u dit hieronder invullen 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE STAPPEN 

Een beslissing over de aanvraag volgt. Je krijgt hiervan een bevestiging. 

Indien je meer inlichtingen wil in verband met de aanvraag van jouw activiteit of voor een stand van zaken, kun je steeds terecht in het 

cultuurcentrum (CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 056/43.34.90 of cultuurcentrum@wevelgem.be) 

BELANGRIJK! 

Bij ieder gebruik van de feestzaal in Oc De Stekke, OC de Cerf of Porseleinhallen dienen uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de 

activiteit volgende gegevens bezorgd te worden aan het cultuurcentrum: 

- grondplan met schikking zaal en beschrijving van de voorzieningen en decoraties 

- het plaatsen van tijdelijke installaties buiten aan de gebouwen 

- het aantal artiesten en personen die zich backstage bevinden bij publieksvoorstellingen 

- bij podiumactiviteiten, een technische fiche met inbegrip van het definitief tijdsplan van op- en afbouw, klaarzetten en ontruimen, repetities en 

doorlopen, het aanvangsuur en duur van de activiteiten 

- de aanvraag tot gebruik van technisch materiaal (uit lijst) 


