Factsheet verhuur Graalridders-gudrun Merelbeke
1. Voorzieningen
1.1.

Lokalen

1.1.1.

Wc’s en douches

De wc’s en douches bevinden zich in 1 lokaal dat verwarmd kan worden met een elektrisch
vuur.
 Er is een spoelbak met een spiegel voorzien in dit lokaal. Deze spoelbak mag niet
worden gebruikt voor de afwas.
 Er zijn 5 wc’s ter beschikking. Elke wc is voorzien van een vuilbak en een wc-borstel.
De wc’s zijn zaterdag tussen 14u-17u ook beschikbaar voor leden en leiding van de
Graalridders-gudrun. Onze leiding is verantwoordelijk voor de opkuis hiervan indien
de wc’s tussen de opgegeven uren zijn vuil gemaakt.
 Er is een gemeenschappelijke douchezone met 3 douchekoppen en 1 aparte douche.
De werking voor het gebruik hiervan wordt gegeven tijdens de rondleiding bij
aankomst.

1.1.2.

Keuken

De keuken is voor de leiding van de Graalridders-gudrun niet beschikbaar gedurende de
verhuurperiode.
 De keuken is voorzien van 2 gasbekkens (1 gasfles meenemen) en een gasfornuis met
6 kookplaten. De oven, onderaan het gasfornuis, is niet bestemd voor gebruik.
 Er is voldoende opbergruimte voorzien op en/of onder de witte tafels. Die staan leeg
en zijn proper bij aankomst, bij vertrek hoort dit ook zo te zijn.
 We hebben 2 frigo’s met diepvriesvakken die volledig ter beschikking zijn van de
huurder. Deze zijn leeg bij aankomst, alsook bij vertrek van de huurder.
 Er zijn 2 grote spoelbakken en een droogrek aanwezig. We voorzien geen
keukenhanddoeken, sponsjes en afwasmiddel.
 Er is een rek voor vuilniszakken, de huurders krijgen 3 zakken voor restafval en 2
zakken voor PMD ter beschikking.
 Er is een witte kast waarin al het nodige kookgerief staat:
Potten en pannen
Bekers, tassen en kommen
Nodige bestek
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 Het nodige kuisgerief is ook in de keuken te vinden.
Emmers
Aftrekker
Borstel
Vuilblik + borstel
Dweil

1.1.3.

Andere lokalen

Er worden nog 3 andere lokalen ter beschikking gesteld. In het lokaal naast de keuken staan
stoelen en tafels, de andere lokalen kunnen gebruikt worden als slaapplaats, lokaal voor
activiteiten en leidings-ontspannings-ruimte. Alle lokalen zijn voorzien van verwarming. We
hebben geen matrassen of andere slaapvoorzieningen. De wanden tussen de lokalen bestaan
uit houten panelen en kunnen ook worden opengelaten.

2. Terrein
Wij hebben twee speelterreinen, maar enkel het terrein aan de verhuurde lokalen is volledig
ter beschikking van de verhuur.

3. Omgeving
Ligging centrum: op 5 minuten
Sportmogelijkheden: ja
Speelweide: ja
Mogelijkheid tot kamperen: niet toegelaten
Kampvuur toegelaten: niet toegelaten
Voetbalveld: 5 min stappen
Sporthal: 5 min stappen
Zwembad: 5 min stappen
Andere; Bossen, Scheldevallei, speeltuin: wandelafstand
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