Stadsmuseum Gent

zaalverhuur 01.09.2016–31.12.2017

STAMzalen

prijs

beschikbaarheid

capaciteit*

techniek

Hert van Maria

9 – 13 uur ................... 200 €
13 – 17 uur .................. 200 €

alle dagen, behalve
op sluitingsdagen van
het museum

oppervlakte: 96 m²
lezing: 60 p
theater: 60 p
vergadering: 35 p
receptie: 50 p
diner: n.v.t.

scherm: ja
beamer: ja
flip-chart: ja
laptop: op aanvraag
geluid: ja
TV/LCD: op aanvraag
internet: Wi-Fi

alle dagen, behalve
op sluitingsdagen van
het museum

oppervlakte: 85 m²
lezing: n.v.t.
theater: 60 p
vergadering: 15 p
receptie: 30 p
diner: n.v.t.

scherm: ja
beamer: ja
flip-chart: op aanvraag
laptop: op aanvraag
geluid: op aanvraag
TV/LCD: ja
internet: Wi-Fi

alle dagen, behalve
op sluitingsdagen van
het museum

oppervlakte: 58 m²
lezing: 20 p
theater: 20 p
vergadering: 15 p
receptie: n.v.t.
diner: n.v.t.

scherm: op aanvraag
beamer: op aanvraag
flip-chart: op aanvraag
laptop: op aanvraag
geluid: op aanvraag
TV/LCD: op aanvraag
internet: Wi-Fi

alle dagen, behalve op
sluitingsdagen van het
museum

oppervlakte: 320 m²
lezing: n.v.t. theater:
100p vergadering:
n.v.t. receptie: 250 p
diner: 96 zittend,
250 staand

techniek en uitrusting in
overleg met STAM

oppervlakte: 305 m²
lezing: n.v.t. theater:
200 p
vergadering: 30 p
receptie: n.v.t.
diner: n.v.t.

incl. podium
met spreekgestoelte,
stoelen en theaterverlichting

oppervlakte: 265 m²
lezing: n.v.t. theater:
72p – 180 p
vergadering: n.v.t.
receptie: n.v.t. diner:
n.v.t.

techniek en uitrusting in
overleg met STAM

supplement
voor 9u | na 18 uur ....
vanaf 44 €/u

Baudelo

9 – 13 uur ................... 300 €
13 – 17 uur .................. 300 €
supplement
voor 9u | na 18 uur ....
vanaf 44 €/u

Placidus

9 – 13 uur .................... 150 €
13 – 17 uur ................... 150 €
supplement
voor 9u | na 18 uur ....
vanaf 44 €/u

Inkomhal

1.000 €
+ personeelskost

vanaf 17 uur
(start opbouw)

Abdijrefter

1.350 €
+ personeelskost

alle dagen, behalve op
sluitingsdagen van het
museum
vanaf 17 uur (start
opbouw), indien
vroeger: in overleg
met STAM

Abdijkerk

1.000 €
+ personeelskost

alle dagen, behalve op
sluitingsdagen van het
museum
vanaf 17 uur (start
opbouw), indien
vroeger: in overleg
met STAM

* lezing
theater
vergadering
receptie
staand diner
zittend diner

techniek en uitrusting in
overleg met STAM

rijen tafels met stoelen, spreker(s) vooraan aan spreekgestoelte of tafel
enkel rijen stoelen, spreker(s) vooraan aan spreekgestoelte of tafel
grote centrale tafel omringd door stoelen
partytafels
partytafels, al dan niet met buffet, te bespreken met de cateraar
ronde tafels met 8 stoelen per tafel
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gebruikersreglement zaalhuur
datum

1.

Het maximaal aantal toegelaten personen is vastgesteld op:
 Hert van Maria: 60 personen
 Baudelo: 60 personen
 Placidus: 20 personen
 Inkomhal: 250 personen
 Abdijrefter: 200 personen
 Abdijkerk: 180 personen

2.

Praktische afspraken met betrekking tot het gebruik van
de zaal (gebruik van het aanwezige meubilair, data van eventuele
leveringen van materiaal, verzekeringen, schenken van drank en/of
serveren van eten, enz.) worden gemaakt met de medewerkers van het
STAM.

3.

Bij het schenken van drank en/of het serveren van eten kan de
ingebruiknemer beroep doen op de concessionaris van het
STAMcafé.

4.

De ingebruiknemer staat zelf in voor de nodige technische opbouw
en afbouw van de zaal, en dit in voorafgaand overleg met de
medewerkers van het STAM. Er mag niets worden verankerd aan
de wanden, plafonds, zuilen of vloer.

5.

Het aanwezige meubilair (tafels, stoelen, e.a.) mag het gebouw niet
verlaten, en dient na gebruik in de oorspronkelijke toestand
teruggeplaatst te worden, zoals aangegeven door de medewerkers van
het STAM. Collectiestukken worden nooit gemanipuleerd door de
ingebruiknemer.

1 september 2016 –
31 december 2017
STAMcontact

Eef Rombaut
09 267 14 59
0473 40 35 34
eef.rombaut@stad.gent
links

www.stamgent.be
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6.

Indien de activiteit publiek toegankelijk is (bvb. muziek- of theatervoorstellingen, lezingen, …) moeten de leden van het College van
Burgemeester en Schepenen en de leden van de Raad van Bestuur van
het AGB Erfgoed worden uitgenodigd.
Zijn niet toegestaan: partijpolitieke activiteiten onder de vorm van een
congres, een partijvergadering of een verkiezingsbijeenkomst.
Op publieke activiteiten georganiseerd door derden mag behoudens
omwille van veiligheidsredenen aan niemand de toegang geweigerd worden.

7.

Bij beschikbaarstelling van een zaal in het STAM buiten de
kantooruren/openingsuren wordt een supplement per aanwezige
erfgoedbewaker gefactureerd. In functie van de aard van de activiteit
bepaalt de museumdirectie hoeveel erfgoedbewakers
er aanwezig moeten zijn.

8.

De zalen moeten ten laatste om 01 uur gesloten zijn.

9.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Onderwijsinstellingen, ngo’s en vzw’s genieten een korting van 25%.
Diensten van de Stad Gent en erkende of betoelaagde
erfgoedverenigingen kunnen de zalen gratis ter beschikking krijgen
tijdens de kantooruren. Volgende verenigingen worden gelijkgesteld met
de door de Stad Gent erkende of betoelaagde erfgoedverenigingen:
 het OCMW van Gent;
 de lokale politie van Gent;
 de brandweer van Gent;
 het Rode Kruis van België;
 de Koning Boudewijnstichting;
 instellingen die de oorlogsslachtoffers, de gehandicapten, de
bejaarden, de beschermde minderjarigen of de Gemeenschappen bijstaan en die, na advies van de raadgevende
instellingen van de Staat of van de Gemeenschappen tot
wiens bevoegdheid die bijstand behoort, worden erkend door de
bevoegde organen van de Staat of van de Gemeenschap- pen en
door de Minister van Financiën voor de toepassing van de
belastingwet, zoals bedoeld in art. 1 04, 3°, en van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
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instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelings- landen
die als dusdanig erkend zijn door de Minister tot wiens
bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking behoort, zoals
bedoeld in art. 104, 4°van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.

info & reservering
Voor meer info (ook m.b.t. catering) en voor reservering:
STAMcontact: Eef Rombaut
T. +32 (0)9 267 14 59 / +32 (0) 473 40 35 34
E. eef. rombaut@stad.gent
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