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11 Afspraken Elke maandagnamiddag, tussen 13 h en 15 h, zijn de 

verantwoordelijken aanwezig in de zaal.  

Verder op afspraak (zie telefoon) 

 

12 Adres Pastorijstraat 1 3290 Schaffen-Diest 

13 Telefoon/afspraak 0479 11 47 93 

14 Website www.gildenzaalschaffen.be 

15 E-mailadres info@gildenzaalschaffen.be  

16 Ligging In het centrum van Schaffen op 100m vogelvlucht van de kerk 

 

17 Contracten De gebruiksovereenkomsten kunnen na telefonisch contact 

afgesloten worden in de Gildenzaal. 

 

18 Toegang De hoofdingang is aan de zijkant van het gebouw (150 cm). Ook 

aan de voorkant kan er materiaal binnengebracht worden maar 

deze ingang dient enkel als nooduitgang (100cm). 

De keuken heeft aparte toegangen. 

 

19 Kleine zaal Afmetingen 10m/8.1m/3m  

Plaats voor 60 personen (zittend). 

De toog bevindt zich in de kleine zaal en heeft een breedte van 6 

meter. 5 tapkranen, 6-deurs doorgeef koelkast. Daarachter de 

koelkamer waarin alle dranken liggen. 

De hoofdverlichting is met LED TL lampen. Er is bijkomende 

verlichting aan plafond en wand. 

 

21 Grote zaal Afmetingen 15.9m/10.9m/4.76m  

Door middel van schuifdeuren kunnen beide zalen met elkaar 

verbonden worden.(opening 10.80m) Vooraan in de zaal is er 

een draagbalk ( truss )  over de ganse breedte van de zaal met  

mogelijkheid om schijnwerpers (op te hangen) aan te sturen door 

een  

12-kanaals lichtmodule. 

Verlichting is met indirecte LED TL lampen (plafond) en 

wandverlichting 

Maximum capaciteit van beide zalen is 400 personen. 

 

21 Podium Afmetingen 7m / 10m / 4.76m. 

Het podium is in hout. Kan gesloten worden met een velour 

gordijn. De podiumverlichting bestaat uit 12 lichtbakken met 

LED TL lampen. 

 

22 Keuken De hoofdkeuken heeft een afmeting van 6.8m op 7m en is 

uitgerust met een 8-beksfornuis, 2 friteuses (15 l) een steamer, 

warme luchtoven ,een microgolf, een warmtekast, dubbele 

afwasbak en 10m werktafel. 

Bijkeuken heeft oppervlakte van 32m² met 2 werktafels.  

Deze ruimte wordt gebruikt om al het horeca-materiaal op te 

bergen (gelieve bij keukengerief te kijken) 

Tussen keuken en zaal bevindt zich een afwasruimte met 

afwasmachine  en dubbele afwasbak. 

In de mate van het mogelijke is er rekening gehouden met de 

HACCP-reglementering 

http://www.onsgildenhuis.tk/
mailto:info@gildenzaalschaffen.be


 

22 Keukengerief Horeca-materiaal aanwezig voor 300 personen. 

Het keukengerief is hierop ook voorzien. 

 

23 Sanitair Het damestoilet bestaat uit 4 wc’s . Er is een aparte 

gehandicapten-wc, en bij de heren 5 urinoirs en 2 wc’s. Alle 

ruimtes hebben wasbakken.  

 

24 Verwarming De verwarming van de kleine zaal bestaat uit een 

verwarmingsgordijn aan de ingang en warme luchtuitgangen 

boven de toog. 

In de grote zaal zorgen 2 geïntegreerde directe warme 

luchtblazers op gas voor de verwarming met 2 aparte 

thermostaten. 

 

25 Nooduitgangen Kleine zaal: via de ingangsdeur 

Grote zaal: dubbele deur achteraan die uitgeeft op de straat en 

via de kleine zaal. 

Keuken en via de gang tussen keuken en bijkeuken. 

Podium: Een deur achteraan het podium  

Evacuatieplannen zijn aangebracht 

 

26 Brandbeveiliging Brandmeldcentrale geplaatst in gang tussen keuken en 

bijkeuken. 

Branddrukknop bij elke nooduitgang van Gildenzaal, jeugdclub 

Smurf en café Gildenhuis. 

 

30 Meubilair 300 stoelen met blauwe kussens en donker metallic poten. 

80 plooibare tafels van 100/120 cm met bleek houten kleur en 

donkere metallic poten. 

6 barkrukken  

6 bartafels ( party-tafels, grijs ) plooibaar  

20 plooibare tafels voor extra gebruik (Bruynzeel) 

 

35 Podiumverlichting De standaarduitrusting bestaat uit LED-lampen. 

12-kanaals lichtmodule.( 12 Kw) aanwezig 

 

40 Verlichting Kleine zaal: 4 LED TL in plafond – 4 armaturen met 40 

halogenen van 10 w dimbaar – een wandverlichting 

Grote zaal: 24 LED TL in plafond – halogeen-wandverlichting 

van 1600w dimbaar 

 

45 Stroomvoorziening De stroomvoorziening op het podium bestaat uit 2 driefasige 

stopcontacten van 32A/380V en een reeks éénfasige 

stopcontacten op 16A/220v . 

Er is ook een module met 12 enkelfasige stopcontacten. ( 100w 

per kanaal) 

 

50 Max aantal personen Het maximum aantal personen beide zalen is  400 personen. 

 

55 Muziek In de kleine zaal achter de toog is er een multimediaspeler met 

cd (ook mp3), radio, USB (tot 32GB), SD-kaart (tot 32GB), en 

Bluetooth (2 gebruikers). Er is een draadloze en vaste 

microfoon. Een mengtafel, versterker en 4 boxen in de hoeken 

vervolledigen de installatie. 



In de grote zaal hangen er 4 actieve boxen van 350w –die 

gestuurd kunnen worden vanuit de kleine zaal of op aanvraag via 

een discobar of via een mengtafel van 6 microfoons, 4 stereo-

ingangen en een effectenpaneel.  

 

70 Kleedkamers Kleedkamer van 4x5m  met douche en wc  
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