
 

 

 

Handleiding  voor het gebruik van wijkhuis Zevenbergen 

 

Beste huurder 

 

 

Welkom! 

Voor de huur van het wijkhuis hebt u een contract ondertekend met de dienst Verhuur en 

Infrastructuur van de Stad Lier. 

Deze handleiding is een aanvulling op het huishoudelijk reglement dat de Stad Lier u bezorgde.  

Het wijkhuis is voorzien voor max. 80 gasten. 

Het wijkcomité Zevenbergen VZW vindt het fijn dat u gebruikmaakt van het wijkhuis Zevenbergen. 

Daarom willen we u ook helpen indien u dringende vragen hebt. U vindt hieronder de 

telefoonnummers van enkele bestuursleden van het wijkcomité. Zij zijn doorgaans bereikbaar tussen 

10 en 20 uur. Als vrijwilligers zijn zij niet altijd beschikbaar. We vragen daarom met aandrang steeds 

eerst de handleiding en het huishoudelijk reglement (bezorgd door de stad Lier en ook terug te vinden 

op de website Uit in Lier) door te nemen. Wellicht krijgt u zo al een antwoord op uw vraag! 

Staat u toch voor onoverkomelijke problemen, dan kunnen de volgende bestuursleden allicht een 

uitkomst bieden: 

- Veerle: 0496 62 05 47 

- Nest: 03 480 87 30 

- Didier: 03 480 88 47 

- Guy: 03 480 40 14 

- William: 0498 54 09 93 

- Willem: 0486 66 77 33 

Iets stuk, geen probleem? Je kan de stadsdiensten contacteren op nummer 03 480 52 51. 

 

Geluidsoverlast 

 

Het wijkhuis  bevindt zich in een woonwijk. We vragen u daarom de geluidshinder binnen de perken 

te houden.  Meer info vindt u in het GAS-reglement van de stad Lier. Hierin wordt onder andere 

gestipuleerd dat er geen fuiven mogen worden georganiseerd. Je kan enkel achtergrondmuziek 

opzetten, tot max 22u. Buiten wordt NOOIT muziek gedraaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitinlier.be/sites/default/files/Organiseren/Huishoudelijk%20reglement%20en%20tariefreglement%20wijkhuis%20Zevenbergen.pdf
http://www.lier.be/Meest_recente_nieuws/Nieuwsarchief/Algemeen_politiereglement_in_het_nieuw


 

 

 

 

 

 

 

 

Rond het wijkhuis 

U huurt enkel het wijkhuis en niet het domein errond. Indien u ook gebruik wenst te maken van het 

verharde terras, kan dit enkel mits toestemming van de stadsdienst (zie huishoudelijk reglement).  

 

Het speelterrein en het grasveld zijn openbaar, iedereen is hierop welkom, ook tijdens je feest. 

Springkastelen kunnen geplaatst worden na 10u op de juiste plaats ( Zie plan ’10 geboden’.) Na 

opbouw zet je het uit tot aanvang van je feest. Ten laatste om 20 u wordt het springkasteel uitgezet. 

Een foodtruck en of BBQ zet je op de juiste plaats. (Zie plan ’10 geboden’ dat uithangt in het wijkhuis.) 

Er parkeert NIEMAND op het volledige speel-en verharde terrein. Ook je eigen wagen parkeer je na 

levering ergens anders. 

 

Vaatwasmachine 

 

De  vaatwasmachine  in de keuken is van een industrieel type.  Hou er rekening  mee dat deze moet  

worden voorverwarmd. Een beknopte handleiding hangt bij het toestel aan de muur. Afwaspoeder kan 

je onder de gootsteen vinden, hier heb je maar een soeplepel van nodig. 

 

 

Koelkasten 

 

De ingebouwde koelkasten in de zaal staan steeds aan. (Ook niet afzetten via de zekeringskast!) 

De koelkast in de keuken moet ingeplugd worden. (Kast rechtsonder koelkast) Na gebruik en reiniging 

moet hij terug uitgetrokken worden. De gedetailleerde handleiding vindt u in de keuken, in de 

bovenste lade onder het fornuis. 

 

Het wijkcomité beschikt over een grote, verrijdbare koelkist met glazen schuifdeuren. Indien gewenst 

kan deze worden gehuurd. Tarieven vindt u hieronder. 

 

Temperatuur in het wijkhuis 

 

De thermostaat bevindt zich naast de bar en staat standaard ingesteld op 18°C. Het is de huurder 

toegestaan deze temperatuur aan te passen tijdens de periode van de huur, we vragen evenwel bij het 

verlaten van het wijkhuis de thermostaat terug in te stellen op 18°C . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uitinlier.be/sites/default/files/Organiseren/Huishoudelijk%20reglement%20en%20tariefreglement%20wijkhuis%20Zevenbergen.pdf


 

 

 

 

Schoonmaak 

Je huurt het wijkhuis voor 1 dag. Leveren, opbouw, afbraak en opkuis moet dan ook dezelfde dag 

gebeuren.  Conform het huishoudelijk reglement mag er geen afval worden achtergelaten in het 

wijkhuis.  Vergeet ook de vuilbakjes uit de toiletten niet te ledigen en controleer de buitenruimte. 

De gebruiker verwijdert afval, neemt dit mee en dweilt de locatie met nat. Materiaal dat toebehoort 

aan het wijkhuis Zevenbergen wordt door de gebruiker schoongemaakt en met zorg teruggeplaatst op 

de plek waar het ter beschikking werd gesteld. 

Poetsgerief vindt u in het het lokaal waar stoelen en tafels worden gestockeerd. 

 

Vertrek 

 

Bij het verlaten van het wijkhuis moeten alle deuren en vensters gesloten worden (De voordeur moet 

je de sleutel 2x omdraaien). Ook alle  schakelaars moeten uitgeschakeld worden.  Opgelet :  aan de 

voordeur blijft een nachtlamp branden voor de veiligheid. De sleutels van het wijkhuis werden u door 

de stadsdiensten  overhandigd en dienen na gebruik aan hen te worden terugbezorgd.   

 

 

Verhuur materiaal door het wijkcomité 

 

Indien gewenst kunnen onderstaande items vooraf gehuurd worden bij het wijkcomité. Neem hiervoor 

contact op via het e-mailadres  info@wijkzevenbergen.be.   

 

  8 partytafels 

Huurprijs: € 5/tafel voor leden wijkcomité Zevenbergen, € 10 voor niet-leden, incl. witte 

tafelrok (zelf te reinigen voor teruggave!). 

 

 10 dozen van 6 cavaglazen 

Huurprijs: € 1/doos (per gebroken glas wordt een vergoeding van € 1 aangerekend). 

 

 Koeltoog  op wielen 

Huurprijs: € 15 voor leden, € 30 voor niet-leden. 

 

 

WIJ WENSEN JE EEN FIJN, GEZELLIG EN AANGENAAM FEEST, MET RESPECT VOOR DE BUURT! 

mailto:info@wijkzevenbergen.be

