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Schoolverantwoordelijke Laura Arnout 
     Telnr. 0473 56 07 15 
     Laura.Arnout@gszwevegem.be 
 
Verhuurd object  Groene Kouter - Kouterstraat 80A -  8550 Zwevegem 
 
Tarieven :   Sporthal Groene Kouter (tarief 09/2021) – enkel sportactiviteit 

   Clubgebruik Zwevegemse vereniging     € 7,50 / begonnen uur 
   andere vereniging / privé / bedrijf              € 15  / begonnen uur 
 
   Materiaal Sporthal 
   Gebruikers van de sporthal brengen eigen los materiaal mee. 

Gebruikers mogen gebruik maken van het vaste materiaal zoals 
basketdoelen. 
Gebruikers mogen gebruik maken van sanitair op de gelijkvloerse verdieping 
en de daar aanwezige kleed- en doucheruimtes, voorzien voor gebruikers. 
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van de lift tenzij voor een 
noodevacuatie.  
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van de nooddeur aan de vaste trap 
maar nemen de hoofdingang van de sporthal. 

 
   Aula / refter Groene Kouter (250 m², 150 p rechtstaand) 

Vergadering, voordracht, culturele activiteit  
Zwevegemse vereniging                   € 15/ 4u 
andere vereniging / privé / bedrijf      € 30 / 4u 

 
   Andere evenementen (feesten, publieke activiteit) 

Zwevegemse vereniging                   € 80 / dag 
andere vereniging / privé / bedrijf     € 160 / dag 

 
Materiaal :  
Gebruikers van de aula / refter mogen gebruik maken van de in de aula 
aanwezige stoelen en tafels (120 stoelen, 25 tafels) 
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van serviezen, bestekken en 
glazen van de school. 
Gebruikers mogen de gootsteen gebruiken in de afwaskeuken mits gebruik 
van zelf meegebrachte vaat- en handdoeken en afwasmiddel. 
Gebruikers mogen GEEN gebruik maken van de vaatwasser. 
Gebruikers gebruiken enkel de hoofdingang van het schoolgebouw. 
Gebruikers mogen gebruik maken van het sanitair aan de hoofdingang van 
het schoolgebouw. 

 
Huur multimediamateriaal : vooraf te reserveren. 
Beamer met boxen € 10,00 
TV – voor afspelen video / presentatie € 3,00 

 
In het schoolgebouw geldt een algemeen rookverbod. 
De huurder staat zelf in voor Billijke Vergoeding en Sabam. 
De huurder / gebruiker verwijdert alle afval (PMD, restafval, glas, ….) van het schoolterrein. 
De huurder zorgt dat het gebouw, tafels en stoelen, terug achtergelaten worden in de staat waarin 
het zich bevond. 
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Reserveren via : Aanvraag schoolinfrastructuur | Zwevegem – raadplegen kan via: 
https://webshopzwevegem.recreatex.be 

https://www.zwevegem.be/form/aanvraag-schoolinfrastructuur
https://webshopzwevegem.recreatex.be/

