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Elke maandagnamiddag zijn de verantwoordelijken aanwezig
om uitleg te geven. Verder op afspraak (zie telefoon)
Pastorijstraat 1, 3290 Schaffen-Diest
0498 763 110
www.gildenzaalschaffen.be
paul.thielens@gildenzaalschaffen.be
herman.cuypers@gildenzaalschaffen.be
In het centrum van Schaffen-dorp op 100m vogelvlucht van
de kerk
De contracten kunnen na telefonisch contact op Kerkstraat 24,
Schaffen afgesloten worden.
Andere mogelijkheid: download de documenten van de
website en stuur het ondertekende exemplaar via mail naar
één van de bovenvermelde adressen
Voor het materiaal zijn er twee toegangen met dubbele
deuren. Eén aan de zijkant (hoofdingang 1.5m) en één aan de
voorkant van de zaal (ook nooduitgang 2.2m)
De keuken heeft nog aparte toegangen.
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, 5-deurskoelkast onderin en een 4deurs doorgeef koelkast. Daarachter de koelkamer waarin
ALLE dranken liggen.
Verlichting met TL-lampen en wandverlichting.
Afmetingen 15.9m/11.4m/4.76m
Plaats voor 240 personen zonder tafels. Door middel van
schuifdeuren kunnen beide zalen met elkaar verbonden
worden.(opening 10.80m) Vooraan in de zaal is er een
lichtbalk over de ganse breedte van de zaal met 6
schijnwerpers die aangestuurd worden door een 12-kanaals
lichtmodule.
Verlichting is met indirecte TL (plafond) en wandverlichting
Het podium is in hout. Kan gesloten worden met een veloursgordijn.
Afmetingen: 7m diep/10m breed/4.76m hoog
De hoofdkeuken heeft een afmeting van 6.8m op 7m en is
uitgerust met een 8-beksfornuis, 2 friteuses (15 l) een warme
luchtoven ,een microgolf, een 2-bakspoelbak, een warmtekast
en 8m werktafel.
In de achterkeuken hebt u nog 32m² om werktafels te
schikken. Hier staat ook al het gerief. (gelieve bij
keukengerief te kijken)
Aparte ruimte voor afwas met een afwasmachine.
Het damestoilet bestaat uit 4 wc’s . Er is een aparte
gehandicapten-wc, en bij de heren 6 urinoirs en 2 wc’s. Alle
ruimtes hebben wasbakken.
De verwarming van de kleine zaal bestaat uit een
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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 elk hun eigen
thermostaat.
Kleine zaal: Via de ingangsdeur
Grote zaal: Een dubbele deur achteraan en via de kleine zaal.
Podium: Via een deur achteraan het podium en via de grote
zaal. Er volgt een verbouwing waarbij de hoeveelheid
nooduitgangen vergroot wordt.
300 stoelen met blauwe kussens en donker metalic poten.
80 plooibare tafels van 100/120 cm met bleek houten kleur en
metalic poten.
5 barkrukken
6 bartafels (partytafels ) plooibaar voor recepties (grijs) en
blauwe tafeldoek.
20 plooibare tafels voor extra gebruik(sterke Bruynzeel)
De standaarduitrusting bestaat uit TL-lampen.
Aan de binnenkant van het podium hebt u de beschikking
over 6 spots met filters. In de zaal is er een lichtbalk met 6
schijnwerpers. Het geheel wordt gestuurd door een 12-kanaals
lichtmodule.(24 Kw)
Kleine zaal: 4 TL in plafond – 4 armaturen met 40 halogenen
van 10W te dimmen – een wandverlichting
Grote zaal: 24 TL in plafond – halogeen-wandverlichting van
1600w dimbaar, alles op het podium.
De stroomvoorziening op het podium bestaat uit 2 driefasige
stopcontacten van 32A/380V en een reeks éénfasige
stopcontacten op 16A/220V .
Het maximum aantal personen dat tegelijkertijd in de zalen
mag aanwezig zijn bedraagt 285 personen.
In de kleine zaal achter de toog is er een mengtafel met cd,
Radio en een microfoon(draadloos). 4 boxen hangen in de
hoeken.
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.
Er is een kleedkamer met douche en wc van 4x5m

