
 

BASISINFO DORPSHUIS VREDEDAAL 

Welkom 

Het dorpshuis Vrededaal van Kalfort, uitgebaat door de gelijknamige vzw, bevindt zich in het centrum van 
Kalfort, centraal gelegen binnen de gemeente Puurs-Sint-Amands, in de nabijheid van de N16 en A12. 

Nuttig om weten 

Huur gebeurt per dagdeel. Een dagdeel bestaat uit een voormiddag van 8.00 u. tot 13.00 u. of een namiddag 
van 13.00 u. tot 18.00 u. of een avond vanaf 18.00 u. 

De huurprijzen voor particulieren zijn BTW inbegrepen en omvatten huur van de lokalen, gebruik van 
beamer, gebruik van water, energie en gebruik afvalcontainer.  
Basisschoonmaak is ten laste van de gebruiker, zoals gestipuleerd in het huishoudelijk reglement.  
Voor een vaste prijs kan de schoonmaak ook volledig worden uitbesteed.  
Voor activiteiten met versterkte muziek is betaalde schoonmaak verplicht. 

De vzw behoudt zich het recht om een aanvraag mits motivatie te weigeren. 

Dorpshuis Vrededaal vzw betaalt een jaarlijkse vergoeding voor SABAM. Deze vergoeding geldt niet voor 
activiteiten met inkomgeld en voor activiteiten met life muziek. Hiervoor dient u zelf de nodige stappen te 
ondernemen. 

Lees het huishoudelijk reglement grondig door. 

Reservatie 

Twee sperperiodes zorgen ervoor dat leden van de vzw en inwoners van de buurt voorrang hebben bij het 
huren van het dorpshuis. Er gelden volgende sperperiodes. 
 

Jaar Huurders Klein-Brabant 

kunnen huren vanaf 

Huurders buiten Klein-Brabant 

kunnen huren vanaf 

2021 1 februari 2020 1 juli 2020 
2022 1 februari 2021 1 juli 2021 
2023 1 februari 2022 1 juli 2022 
2024 1 februari 2023 1 juli 2023 

Infrastructuur 

Het dorpshuis heeft een grote zaal en twee polyvalente lokalen ter beschikking.  
De zaal (met mogelijke compartimentering) is geschikt voor feesten, recepties, vergaderingen, bedrijfs- en 
andere tentoonstellingen, optredens, demonstraties, productpresentaties, culturele evenementen enz. en is 
uitgerust met een professionele keuken. De zalen staan in verbinding met de terrastuin.  
De polyvalente lokalen, die multimediaal zijn ingericht, zijn geschikt voor vergaderingen, seminaries, 
cursussen, workshops... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaal 1 : 150 m² - Mobiele koelkast (op aanvraag) - Vaste beamer - Toegang tot terras. 
Zaal 2 : 45 m² - Bufferruimte of te huren in combinatie met één van de zalen. 
Zaal 3 : 165 m² - Toog met vaste tapinstallatie - Vaste beamer - Toegang tot terras. 
Inkomhal – 40 m² - Bruikbaar als vestiaire, ontvangstruimte. Verplaatsbare kapstokken voor 250 personen. 
Gemeenschappelijk gebruik voor alle gebruikers van andere delen van het dorpshuis. 
Keuken  - 55 m² - Uitgeruste keuken met warm en koud water, vaatwasser, koelcel en drankenberging. 
Kookmogelijkheden: gasvuren met zeven bekkens, oven, microgolfoven en aanrecht. 
Koffiemachines. Voorzien van bestekken voor 250 personen (borden, glazen, bestek). 
Vergaderlokaal  (2x) -30 m² - Vaste beamer. 
Terras : 10 terrastafels met 40 terrasstoelen. 
 

Meubilair 

24 ronde plooitafels (diameter 129 cm). 
30 rechthoekige plooitafels (wit) (120 x 80 cm) en 10 rechthoekige plooitafels (bruin) (120 x 80 cm). 
272 zwarte stoelen (H 82cm – D 52cm – B 51cm) en 100 zwarte stoelen (reserve). 
10 staantafels (diameter 85cm) – zwarte hoezen hiervoor zijn gratis te gebruiken. 
4 kinderstoelen en 8 barkrukken. 

Meubilair kan in alle zalen in combinaties worden gebruikt. Gelieve op voorhand goed met de 
zaalverantwoordelijke af te spreken wat er nodig is. 

Alle zalen en lokalen beschikken over gratis internetaansluiting. In het hele dorpshuis is gratis WIFI aanwezig. 

Er zijn hangers beschikbaar om versieringen op te hangen aan het plafond. 

Contactgegevens 

Dorpshuis Vrededaal 
Leopold Van Kerckhovenstraat 1 
2870 Puurs-Sint-Amands 
dorpshuis@kalfort.be 

Parkeergelegenheid 
Parking hoek Kalfortdorp / L. Van Kerckhovenstraat 
Parking Kalfortdorp 
Parking Coolhemstraat 
Parking Voetbal Kalfort Daghet L. Van Kerckhovenstraat 

Postadres 

vzw Dorpshuis Vrededaal 
p/a Luc Schokkaert, voorzitter  
Kalfortdorp 16, 2870 Puurs-Sint-Amands 
0499 20 78 38 - dorpshuis@kalfort.be 

 

 

 

Facturatie 

vzw Dorpshuis Vrededaal  
Rek.nr. BE04 7330 5164 2931- KRED BE BB 
Ondernemingsnummer 0899.083.595 
Penningmeester: Gert Vermeiren 
gert.vermeiren6@telenet.be 

Reservaties dorpshuis 

Lieve Schokkaert - 0471 19 55 04 
dorpshuis@kalfort.be  

Zaalverantwoordelijke 

Edward Van Hoeck - 0485 36 12 27 


