
AFSPRAKENNOTA KASTEEL WALLEMOTE 

 

 

Naast de bepalingen opgenomen in het algemeen verhuurreglement willen we graag nog 

enkele –meer praktische- afspraken met u maken. Deze afspraken verduidelijken 

bepalingen in het verhuurreglement en maken er dus integraal deel van uit. 

 

 

VERANTWOORDELIJKE ZAAL 

 

De verantwoordelijke conciërge voor Kasteel Wallemote is dhr. Bjorn Vandevoorde, 

telefonische te bereiken op 0471/ 34 26 73 of via mail op kasteel.wallemote@gmail.com  

 

U kan met hem alle praktische afspraken maken, gelieve zijn richtlijnen en de 

aanwijzingen te volgen. Hij controleert ook of alles in orde gebeurt. U dient met hem af 

te spreken minstens 7 dagen voor het doorgaan van de activiteit. 

 

 

 

WELKE INFRASTRUCTUUR KAN WORDEN VERHUURD EN WAARVOOR? 

 

U kan de gelijkvloers en de kelder van Kasteel Wallemote gebruiken voor vergaderingen, 

voordrachten, tentoonstellingen, netwerkevenementen en activiteiten met verenigings- of 

familiaal karakter. 

De vergaderzalen boven kan je enkel gebruiken voor vergaderingen, voordrachten, 

tentoonstellingen en netwerkevenementen. 

U huurt het kasteel. Het omliggende domein is een provinciale bevoegdheid, de 

reglementering hierrond kan u terugvinden op www.west-vlaanderen.be. (domeinen) 

Indien u het domein wenst te gebruiken dient u dus een bijkomende aanvraag te doen.  

 

Elektronisch versterkte muziek binnen kan enkel met de begrensde geluidsinstallatie die 

aanwezig is in het kasteel. Met het oog op de beperking van de geluidshinder voor de 

omwonenden, dienen ramen en buitendeuren ten allen tijde dichtgehouden te worden.  

 

Elke activiteit die gepaard gaat met geluidsversterking buiten het gebouw of 

milieuverstoring is verboden.  Uitzonderingen hierop kunnen aangevraagd worden bij de 

provincie. 

 

Alle beschikbare zalen van Kasteel Wallemote moeten ten laatste verlaten worden om   

02.00u. Opkuis e.d. dienen ook voor dit uur gedaan te zijn. 

 

Indien klachten binnenkomen via de conciërge, via de GAS-ambtenaar of via de politie 

(officiële vaststelling) wordt de waarborg sowieso ingehouden en kan er geen 

toekomstige huur meer worden toegestaan. 

 

mailto:kasteel.wallemote@gmail.com


WAT IS ER AANWEZIG IN DE ZAAL? 

 

In de bijlage kan u een overzichtslijst terugvinden van alle materiaal dat aanwezig is in 

de zaal.  Deze zaken behoren toe aan de zaal en hiervoor dient niet extra betaald te 

worden.  

 

Om schade aan de vloeren te voorkomen mogen geen extra stoelen, tafels, frigo’s e.d. 

meegebracht worden om in de zalen te gebruiken. 

 

 

VEILIGHEID EN CONTROLE 

 

 

De organisator is verantwoordelijk voor de voorschriften van gemeentelijke en 

provinciale aard, de rijkstaksen op vertoningen, politiereglementen, de wet van de 

handelspraktijken en de arbeidswetgeving. 

 

De organisator is verantwoordelijk voor de handhaving van het rookverbod in de zaal. 

 

Niet-elektrische verlichtingstoestellen (kaarsen, olielampjes, petroleumlampen,…) en 

warmhoudtoestellen met open vuur zijn verboden zowel in het kasteel als op het terras 

of de trappen. 

 

De maximum capaciteit van de binnenruimte van het kasteel bedraagt 180 personen.  

Indien de aanvrager/gebruiker meer personen toelaat, pleegt hij inbreuk op de 

voorschriften inzake brandveiligheid. 

 

De organisatie van een evenement (vanaf 100 personen) dient voorafgaandelijk positief 

geadviseerd te worden door de veiligheidscel van de politie. Dit advies kan aangevraagd 

worden bij politiezone RIHO via http://www.politiezoneriho.be/evenement.php 

 

 

 

OPRUIMEN EN SCHOONMAAK 

 

 

Na gebruik dient de keuken en de zaal schoongemaakt te worden. Voor de schoonmaak 

van de parketvloer op de gelijkvloers is specifiek kuismateriaal en product aanwezig in de 

berging van de kelderverdieping. Enkel dit kuismateriaal mag hiervoor gebruikt worden. 

 

De keuken en de toiletten moeten steeds uitgedweild worden, hiervoor volstaat een 

allesreiniger. 

 

Vuilnisemmers moeten na gebruik steeds geledigd worden in de container buiten. 

Glasresten moeten ook steeds in de glasbak buiten. 

 

Alle keukenapparatuur dienen steeds gereinigd te worden. 

De deuren van de koelkasten laat je na reiniging op een kier staan. 

 

Na iedere vergadering dienen de gebruikte tassen, glazen, borden en dergelijke steeds 

op de daartoe voorziene karren geplaatst  te worden. 

 

 

http://www.politiezoneriho.be/evenement.php


ETEN EN DRINKEN 

 

 

Het is niet toegelaten te barbecueën of te frituren op het terras. dit dient ook 

aangevraagd te worden aan de provincie. de reglementering hierrond kan u terugvinden 

op www.west-vlaanderen.be. (domeinen)[BR1] 

 

Zware voorwerpen, zoals frigo’s, vaten, bakken en dgl., moeten via de dienstingang 

binnen gebracht worden en mogen onder geen beding op de parketvloer geplaatst 

worden. 

 

 

 

SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING 

 

 

Voor Kasteel Wallemote betaalt de stad billijke vergoeding (uitvoerrechten), maar op 

basis van activiteiten met drank. Wilt u ook dans? Dan dient u een bijkomende aanvraag 

te doen. Dit kan via https://www.debillijkevergoeding.be/Content/general-main.asp 

 

Ook met Sabam (auteursrechten) dient u zich (afhankelijk van de activiteit) in orde te 

stellen. Dit kan via http://www.sabam.be/nl 

 

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN EIGEN AAN DE ZAAL 

 

 

Het is verboden om ramen, deuren, muren, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken of 

te beschrijven.  Hechtingsmiddelen die zonder sporen of schade na te laten verwijderd 

kunnen worden, mogen wel gebruikt worden.  

 

Het is verboden in de onmiddellijke omgeving van het kasteel te parkeren.  Er mag wel 

tot aan het kasteel gereden worden voor het laten uitstappen en terug ophalen van 

andersvalide burgers en voor het laden en lossen van materiaal.   

 

Andersvalide burgers mogen met hun eigen wagen tot aan het kasteel rijden en daar 

parkeren op voorwaarde dat zij vooraf een speciale kaart aanvragen aan de conciërge.  

Deze kaart is slechts geldig op één welbepaalde dag, en dit voor één specifieke activiteit.   

 

Traiteurs en dgl., die voor het bereiden van een maaltijd, koud of warm, ter plaatse een 

koelwagen of een speciale rollende installatie nodig hebben, mogen na afspraak met de 

conciërge in de buurt van het gebouw parkeren en dit ter hoogte van de dienstingang, en 

dit slechts zolang het redelijkerwijze nodig is. 

 

Voor het omringende domein Wallemote is het provinciale reglement op de 

provinciedomeinen van toepassing en dient gerespecteerd.[BR2]  Dit houdt onder andere in 

dat de snelheid op de weg tussen de parkeerplaats en het kasteel beperkt is tot 25 km 

per uur, en dat het publiek zich moet gedragen volgens de richtlijnen van het 

domeinpersoneel. 

 

Het leveren, opbouwen en afbreken van decors of alle andere benodigdheden dient te 

gebeuren binnen de dagen dat de zaal aangevraagd werd. 

 

 

http://www.west-vlaanderen.be/
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U ZIET DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER? 

 

U hebt vragen of zoekt ondersteuning bij het organiseren van een evenement? Neem 

gerust contact op met de Dienst VES. 

 

Dienst VES (Verenigingen, Evenementen en Samenleving) 

Korenmarkt 10 

8870 Izegem 

 

ves@izegem.be 

051/337 303 

 

 

BIJLAGE: OVERZICHT MATERIAAL EN TECHNISCHE BEPALINGEN 

 
Gelijkvloers 
 
Gelijkvloers; 120 personen zittend, 180 personen staand 

 

 120 stoelen op 6 karren met telkens 20 zwarte stoelen 

 30 tafels 

 10 receptietafels (kleedjes te verkrijgen bij de conciërge) 

 Geluidsinstallatie met aansluiting voor micro (XLR) 

 Beamer met aansluiting op VGA, HDMI en VIDEO 

 Projectiescherm 

 2 kapstokken 

 

Keuken gelijkvloers 

 

 Kookplaat 

 Oven 

 2 vaatwasmachines 

 Koelkasten 

 2 vuilnisemmers 

 

 

Bovenverdieping 

 

De bovenverdieping bestaat uit 5 vergaderzalen en 1 keuken met berging. 

 

 2 kapstokken 

 4 karren 

 

Balkonzaal: 20 personen 

 

 24 stoelen 

 10 tafels 

 

Frontonzaal: 8 personen 

 

 10 stoelen 

 2 tafels 

 



Balusterzaal: 16 personen 

 

 20 stoelen 

 8 tafels 

 Beamer met aansluiting op VGA, HDMI en VIDEO 

 Projectiescherm 

 Geluidsinstallatie 

 

Medaillonzaal: 16 personen 

 

 20 stoelen 

 7 tafels 

 Beamer met aansluiting op VGA, HDMI en VIDEO 

 Projectiescherm 

 Geluidsinstallatie 

 

Mansardezaal: geen meubilair aanwezig. 

 

 

Keuken + berging: 

 

 Vaatwasmachine 

 Koelkast 

 2 vuilnisemmers 

 Koffiemachine  

 Water: warm en koud 

 

 

Kelderverdieping 

 

Souterrainzaal: 16 personen 

 

 20 stoelen 

 8 tafels 

 

Toiletten: De toiletten in de kelderverdieping zijn voorzien voor het volledige gebouw. 

 

Buiten het gebouw is een container en een glasbak voorzien. 


