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stuur een mailtje naar 

fuifzaal@jcdeneglantier.be 

… of spring even binnen in ons 

jeugdhuis. 

Het is mogelijk vrijblijvend een optie te nemen 

V Z W  J E U G D C E N T R U M  D E N  
E G L A N T I E R  

Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas 
03.776.41.22    info@jcdeneglantier.be 
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APOSTELSTRAAT  

SINT-NIKLAAS

De fuifzaal is gelegen op het 
“Apostelplein”, rechts van de Sint-

Niklaaskerk.   

Het adres:  
Apostelstraat 5-7 
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INBEGREPEN IN DE PRIJS:  

> polyvalente zaal (klein en groot gedeelte) , 
toiletten, vestiaire, discobar, toog, 
koelinstallatie, …                                                
> muziekinstallatie (excl. mengtafel, cd-
spelers of dergelijke)                                           
> basislichteffecten + truss (8m x 4m)              
> billijke vergoeding                                           
> verwarming en elektriciteit (bij normaal 
gebruik)                                          

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS:  

> sabam en nachtvergunning van de Stad        
> kuisen van de zaal  (doe je zelf, of €75)                                          
> drankverbruik                                                 
> enz.

VOORWAARDEN: 

Drank dien je bij ons af te nemen (de tarieven 
kan u op eenvoudige vraag ontvangen).  Voor 
de huurprijs kan u ons contacteren.

Iedereen kan de zaal gebruiken: 
jeugdverenigingen, scholen, culturele 
verenigingen, particulieren, vzw’s,…

Door het stadsbestuur erkende jeugd-
verenigingen krijgen speciale voorwaarden op 
de drank. Deze voorwaarden worden gegeven 
door JC Den Eglantier, net zoals de gewone 
drankprijzen.

F U I F Z A A L  D E N  E G L A N T I E R

Fuifzaal Den Eglantier is een polyvalente zaal die kan gebruikt worden voor fuifen, feesten, … . De 
grote zaal is geschikt tot 400 personen, en kan uitgebreid worden met een kleine zaal tot een maximum 

van 650 personen. De zaal is standaard voorzien van een ingerichte bar, een basislichtset en een 
geluidset. De zaal is vlarem-II vergund waardoor je geen vergunning voor geluid nodig hebt.

POLYVALENTE ZAAL  

Onze  polyvalente  zaal  is  geschikt  voor  maximum  650  personen 
(rechtstaand)  en heeft  een Vlarem-II milieuvergunning.   De zaal  is 
uitgerust met een vaste geluidsinstallatie (8x JBL JRX-118S voor bas en 
8x JBL JRX-115 full range) die gelimiteerd is op een geluidsnorm van 
95dB(A)Laeq, 15 min, getoetst aan 102dB(A)Laeq, slowmax. Je hoeft je 
dus geen zorgen te maken over inbreuken.  

Je kan ook gebruik maken van een basis lichtinstallatie.  
Er is een lichtbrug (8m x 4m) voorzien met hierin enkele 
lichteffecten (bv. led-pars, laser, lichteffectjes, blacklights, 
…).   Het  is  toegestaan,  mits  voorafgaande afspraken te 
maken, om licht bij te hangen.

In principe kan je reeds de ochtend voorafgaand aan het 
gebruik  over  de  zaal  beschikken,  om  bv.  eventueel 
aankleding te voorzien.   

De fuifzaal beschikt over een toog met de nodige frigo’s, 
een koelcel van 2,4m x 2x4m x 2,4m (3°C) waarin de stock 
wordt bewaard, een tapinstallatie en een vatenkoelkast.

Door  de  aanwezigheid  van  een vaste  muziekinstallatie,  moet  de  dj 
enkel  een  mengtafel,  cd-spelers  of  dergelijke  en  zijn  muziek 
meebrengen.  Hij sluit dit aan via XLR-connectoren.  In de discobar 
zijn monitors aanwezig.  




