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www.ccwevelgem.be 

CHECK-IN PORSELEINHALLEN 

- VOORBEREIDING ACTIVITEIT - 

- TIJDENS DE ACTIVITEIT - 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FEESTEN 

 

• Feestmateriaal nodig? Vergunningen? Aanvragen via O-formulier 

(https://www.wevelgem.be/o-formulier).   

• Cultuurpad nodig? Neem contact op met het cultuurcentrum. 

• Fuif organiseren? F-formulier invullen! (https://www.wevelgem.be/f-formulier).  

• Pyrotechnische effecten moeten goedgekeurd worden door het gemeentebestuur. 

Neem contact op met het cultuurcentrum. 

• Techniek nodig? Neem contact op met het cultuurcentrum. De technieker van dienst 

contacteert je zo’n 6 weken vooraf via mail. 

 

DRANK & ETEN 

 

• Vrije keuze van brouwer en dranken. 

• Sterke dranken zijn niet toegelaten. 

• Er zijn geen glazen aanwezig.  

• Wegwerpbekers en andere wegwerpverpakkingen zijn niet toegestaan. 

• Leveranciers mogen enkel leveren binnen de gereserveerde periode. Wil je buiten de 

periode laten leveren, contacteer dan eerst de balie van het cultuurcentrum. 

• Keuken nodig? Reserveer gratis de keuken van de Kleine Porsies. 

 

SLEUTELS 

 

• Sleutels haal je vooraf af aan de balie van het cultuurcentrum. Openingsuren vind je op 

www.ccwevelgem.be.  

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

PARKEREN 

 

• Verwacht je veel fietsers? Zet de fietsstalling van de school open. De sleutel hangt aan 

de sleutelbos. 

• Het Cultuurpad is geen parkeerzone. Laden en lossen gebeurt via de Lauwestraat. 

 

VEILIGHEID 

 

• De maximumcapaciteit van de zaal moet gerespecteerd worden en is afhankelijk van 

de aard van de activiteit en de zaalopstelling.  

• Houd altijd de nooduitgangen vrij. 

• Standaard sluitingsuur = 03u00. Een afwijking kan aangevraagd worden via het O-

formulier.  

 

http://www.ccwevelgem.be/
https://www.wevelgem.be/o-formulier
https://www.wevelgem.be/f-formulier
http://www.ccwevelgem.be/
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CHECK-OUT PORSELEINHALLEN 

- TAFELS & STOELEN - 

- BAR - 
 

 

 

 

 

- AFVAL & OPRUIMEN - 
 

 

 

 

 

 

 

- SLEUTELS - 
 

  

• Al het gebruikte materiaal plaats je terug in de bergruimte op de juiste plaats. 

• Tafels: 13 per kar; zwarte en houten rand gescheiden houden. 

• Tafels mooi afkuisen voordat je ze teruglegt! 

• Stoelen: max. 25/kar (let op de goede richting) 

• Kapotte tafels en stoelen apart zetten. Verwittig het cultuurcentrum. 

• Schragen en platen: sorteren en stapelen volgens foto-pancarte aan kar. 

 

• Alle materialen weg van de bar. 

• Frigo’s uitzetten, deuren van frigo’s open laten staan. 

• Toog goed afkuisen. 

• Vraag de leverancier om zo snel mogelijk materiaal/leeggoed op te halen. Kan dit niet 

binnen de gereserveerde periode, verwittig dan de balie van het cultuurcentrum. 

 

 

• Gevulde vuilniszakken in de garage plaatsen,  

lege rolcontainers terug in de zaal.  

• Glas: zelf mee te nemen. 

• Tape van de vloer en muur halen + zelf vegen 

(borstels vind je in de bergruimte). 

• Nadars en herassen juist terugplaatsen.  

 

 

 

 

• Sleutels breng je zo snel mogelijk terug naar het cultuurcentrum. Vergeet niet om de 

deuren te sluiten en de lichten te doven bij vertrek. 

 

 

 

http://www.ccwevelgem.be/

