Het provinciaal domein Puyenbroeck is een uitstekende locatie voor
het organiseren van evenementen. Dat weten ondertussen al heel wat
bedrijven en organisaties. Zij organiseren in Puyenbroeck hun jaarlijkse
personeelsfeesten, evenementen voor klanten, manifestaties om hun
werking bekend te maken of uitstraling te geven, …
Deze informatiefiche wil een leidraad zijn voor jou, als organisator.
Natuurlijk is het steeds mogelijk bijkomende informatie op te vragen via
de contactgegevens aan het einde van deze fiche.

Praktische informatie over de tent

• type: aluminium kadertent

• capaciteit: maximaal 1 100 personen

• oppervlakte: 1 375 m² (55x25 m) + inkomtent van 25 m² (5x5 m)

voor een geslaagd

• zijkanthoogte binnen: ca. 2,8 m
• vloer voorzien van kabelgoten

• verlichting bestaande uit 12 halogeenspots
• verwarming

• aangebouwd sanitair blok

• 3 elektrische verdeelkasten van 3 x 400V+N+PE waarvan 2 kasten met een

provinciaal domein Puyenbroeck

Evenementeneiland en tent

Al enkele jaren is het eiland in de klaverbladvijver de vaste stek voor het
organiseren van grote evenementen. Er bestaat een luxe kadertent
(1 500 m²) en alle nutsverzieningen (sanitair blok, watertoevoer,
verwarming, elektriciteit) zijn aanwezig. Het eiland van de
klaverbladvijver is, met zijn natuurlijke omkadering, een erg
geschikte plek voor jouw evenement.

Praktische informatie over het eiland
• oppervlakte: ong. 5 ha

• het terrein is bereikbaar via 4 brugjes en is gemakkelijk af te sluiten
• 2 ingangen van het eiland zijn verbonden door asfaltweg
• bereikbaarheid te voet

• bereikbaarheid vrachtwagen: aan één zijde, via een afgevlakt brugje
• 2 verharde oppervlaktes met grasdallen van ca. 5 000 m² voor het

plaatsen van podium, cateringwagens, toiletwagens, …

• 7 stroomcabines, strategisch over het terrein verspreid

• 7 hydranten waarbij een koppelstuk kan voorzien worden van 3 geka-

koppelingen en 1 brandslangaansluiting

voor een geslaagd

evenement

vermogen van 100 Kva en 1 kast met een vermogen van 120 Kva, telkens voorzien
van volgende CE-stopcontacten: 1 x 63A driefasig + N + PE, 1 x 32A driefasig + N +
PE, 24 monofasige stopcontacten
• de tent kan gecompartimenteerd worden in 2 delen. De tussengevel is voorzien
van een dubbele toegangsdeur.
De tarieven voor de huur van een gedeelte van de tent zijn gelijk aan de tarieven
voor de volledige tent. Het plaatsen van één tussengevel gebeurt in dat laatste
geval gratis; in alle andere gevallen moet voor de plaatsing per tussengevel
€ 1000 betaald worden. Voor de eindschoonmaak van de tent wordt steeds € 400
aangerekend bij een evenement van 1 dag. Bij een meerdaags evenement geldt
een eenmalige schoonmaakkost van € 600.
Bij het huren van de tent is een stuk aanpalend terrein inbegrepen. Het gaat
hierbij om een strook van 60 m x 20 m aan de oostzijde van de tent. Deze ruimte
laat toe dat men kan buitenzitten, springkastelen opstellen, … De verharde strook
tussen de tent en het bosje aan de westzijde moet steeds als veiligheidsstrook
(evacuatieweg) vrijgehouden worden.

Huurformules: prijzen

periode
zater-, zon- of feestdag
weekend
weekdag
week

tent
€ 4 000
€ 5 000
€ 3 000
€ 7 500

eiland
€ 3 000
€ 3 750
€ 2 500
€ 6 000

tent + eiland
€ 5 000
€ 6 000
€ 3 750
€ 9 500

De aangeduide periodes verwijzen naar het effectieve gebruik voor een
evenement. Om de opbouw en afbraak mogelijk te maken, zijn steeds de dag
ervoor en de dag erna inbegrepen in de huurperiode.
Er kan gebruik gemaakt worden van de nutsvoorzieningen water, elektriciteit en
verwarming. Deze worden aangerekend op basis van het verbruik.

evenement

Evenementen op andere locaties, zalen, extra’s

Praktisch

Op andere locaties

• Aanvragen voor de organisatie van evenementen moeten minimum 4 maanden op voorhand
schriftelijk gebeuren.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen.
Een bevestiging is pas definitief na betaling van een voorschot van 25%.
Organisatoren kunnen een optie nemen op een bepaalde datum. Deze optie kan maximum
2 weken aangehouden worden en moet uiterlijk 6 maanden vóór het evenement bevestigd
worden.
• Voor het gebruik van het domein en de tent wordt een standaardcontract gebruikt waarin de
verschillende verplichtingen worden vastgelegd. Dit zijn de belangrijkste bepalingen:
· De organisatoren zijn steeds verantwoordelijk voor schade als gevolg van de door hen
georganiseerde manifestatie.
· De evenementen mogen geen hinder veroorzaken voor de andere gebruikers van het domein.
• De organisatoren moeten voor wat de catering betreft, overleg plegen met de uitbater van het
restaurantcomplex die exclusiviteit geniet voor de catering op het domein; dit geldt niet voor
evenementen op het eiland en in de tent.
• Iedere organisatie moet een vergunning verkrijgen van de gemeente Wachtebeke.
• De organisator is verplicht de wettelijke geluidsnormen na te leven.
• Alle vergunningen, verzekeringen, machtigingen, verplichtingen t.a.v. SABAM e.a. zijn ten laste
van de organisatoren.
Iedere ingebruikname van de tent is onderworpen aan de verplichting om een verzekering
burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en een brandverzekering af te sluiten.
• Aan de organisatoren wordt gevraagd aandacht te besteden aan het milieu. Het domein stelt
verschillende formules van afvalverwerking voor. Samen wordt bekeken welke formule de
meest gunstige is.

Naast het eiland kunnen ook andere plaatsen in het domein in aanmerking komen
voor jouw evenement. Deze locatie wordt in overleg met de uitbaters van het
domein gekozen. De prijzen zijn op aanvraag te bekomen en zijn afhankelijk van
de aard van de vereniging, de vereiste logistieke ondersteuning, het eventueel
reserveren van het terrein, de eventueel commerciële doeleinden en het aantal
verwachte bezoekers. Voor meerdaagse evenementen is er een korting mogelijk.

Zalen

Extra’s

Verder zijn er aparte tarieven voor technische bijstand en de huur van materiaal
(voor zover beschikbaar):
• nadars (2,5 m) ______________________________________________€ 2/stuk
• heras hekkens (3,5 m x 2 m) ____________________________________€ 5/stuk
• geblindeerde heras hekkens __________________________________ € 8/stuk
• herasblokken _______________________________________________ € 1/stuk
• houten paaltjes (1,2m) _____________________________________ € 0,25/stuk
• groene stoelen ____________________________________________ € 0,5/stuk
• ronde tafels Ø 1,5 m __________________________________________€ 4/stuk
• klaptafels( 1,2 m x 0,75m) ______________________________________€ 2/stuk
• receptietafels (statafels),ø 85 cm en hoogte 1,14m __________________€ 4/stuk
• bijpassende tafellakens ______________________________________€ 10/stuk
• valmatten (2m x 1m) __________________________________________€ 2/stuk
• planten (buxus, laurier) _______________________________________€ 6/stuk
• vuilnisbakken 120l groen (restafval) _______________________________ € 2/stuk
• vuilnisbakken 120l blauw (PMD) ________________________________€ 2/stuk
• vuilnisbakken 120l rood (blikpers) _______________________________€ 2/stuk
• vuilnisbakken 120l geel (glas) __________________________________€ 2/stuk
Restafval wordt op het eiland verzameld in de containers van 1100 liter (= 1,1m3 afval).
Ook een halfvol recipiënt wordt aan dezelfde prijs als een vol aangerekend.

• container 1100l restafval (huur + verwerking inbegrepen) _______ € 45/stuk

• container 1100l PMD (huur + verwerking inbegrepen) ___________ € 35/stuk
• restafval (los) (transport + verwerking inbegrepen) ______________

€ 35/m³

• mobiele vlaggenmasten ____________________________________ € 5/stuk
• vlaggenmasten ___________________________________________ € 5/stuk
• podiumpanelen 2x1 m (totale oppervlakte 92 m²) _______________ € 5/stuk

(prijzen zonder opstellen) ______________________ € 125 volledig podium

• trap met veiligheidsleuning _________________________________ € 5/stuk
• drumpodia (2 x 2 meter) ____________________________________ € 5/stuk
• opstellen volledig podium ____________________________________

€ 350
€ 8/element
• ceremonie paaltjes _____________________________€ 50 (volledig pakket)
• generator 30 kva (brandstof niet inbegrepen)
1 dag: € 100 – per dag extra: € 50 – per week: € 150
• verdeelblok(4 stopc) _______________________________________ € 1/stuk
• waterslang _____________________________________________€ 0,125/lm
• verloopstekkers __________________________________________ € 2/stuk
• verlengkabels: kabels van 10m – 25 m – 50m – 60m 32A – 60m 63A: ______ €
0,25/m
• werfkast 10 X 16 A mono ___________________________________ € 20/dag
1X 32 A 3+N+PE _________________________________________ € 40/week
• watercollector ___________________________________________ € 25/stuk
• bijstand technieker of werkman
€ 36/u week, € 45/u zaterdag, € 72/u zondag
• electriciteitsverbruik __________________________________ kostprijs+10%
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• waterverbruik ________________________________________ € 4/m +10%
• verwarming _________________________________________ kostprijs+10%
• schade aan grasmat _______________________________________ € 11/m²
• lostrekken voertuigen _________________________________ € 50/voertuig
• opstellen gedeeltelijk podium ___________________________

vu: Peter Hertog, gedeputeerde provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Er bestaat ook de mogelijkheid om de feestzaal of één van de kleinere zalen van
het restaurantcomplex ‘De Vier Seizoenen’ af te huren voor uw evenement.
Voor praktische informatie en reservatie van deze infrastructuur neemt u best
contact op met de uitbaters van het restaurantcomplex op het nummer
09 342 60 10.

Het provinciaal domein is bereikbaar via:
• de E17-uitrit 11 Lochristi en dan de wegwijzers volgen
• expressweg Antwerpen-Knokke E34 (N 49) via uitrit Zelzate
• belbus vanuit Oostakker tel. 09 210 94 94
• bus nr 76 vanuit Gent of Wachtebeke
Er zijn 3 parkings met grote capaciteit (parking 1: 1 900 wagens, parking 2: 1 600 wagens;
reserveparking aan parking 1: 150 wagens).

Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke · tel. 09 342 42 42 · fax 09 342 42 59
puyenbroeck@oost-vlaanderen.be · www.puyenbroeck.be

