DE KROOK
INFORMATIE OVER DE KROOKZALEN

De zalen in De Krook zijn bestemd voor activiteiten van de Krookpartners (Bibliotheek De Krook,
Universiteit Gent en imec). Wanneer de zalen niet bezet zijn, zijn ze beschikbaar voor derden.
Interesse in een zaal in De Krook? Vul het online aanvraagformulier in.

I.

Overzicht van de zalen

De blauwe vogel
- 180 personen
- Theateropstelling
- Geluidsinstallatie met 2 microfoons
- Podium 150 cm x 75 cm – hoogte 40 cm
- Vaste beamer
Vos
- 20 personen
- Vergaderopstelling
De twistappel
- 16 personen
- Vergaderopstelling
- Digitaal scherm 55”
De laatkomer
- 40 personen
- Theateropstelling
- Digitaal scherm 55”
De verwondering
- 28 personen
- Klasopstelling
- Digitaal scherm 55”
Vergeten straat
- 18 personen
- Vergaderopstelling
- Digitaal scherm 55”
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II.

Algemene informatie

Timing
De zalen komen tweemaal per jaar vrij voor aanvragen voor derden:
- Op 1 januari komen de zalen vrij voor de periode juli – december
- Op 1 juli komen de zalen vrij voor de periode januari – juni
Zaalopstelling
Elke zaal heeft een vaste opstelling. De gebruiker mag deze opstelling niet wijzigen.
De aangegeven capaciteit per zaal kan om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
Catering
Catering is mogelijk in zaal De blauwe vogel en zaal Vos. De gebruiker regelt de catering rechtstreeks
met het krookcafé. (Contactgegevens: Elise-Marie, 0489/39.66.72, elisemarie@mtmgroup.be.)
In alle andere zalen zijn alleen koffie, thee en water toegelaten.
Let op: momenteel zijn er nog geen drankvoorzieningen aanwezig. Er is alleen een
drinkwaterkraantje beschikbaar in de buurt van elke zaal, nl. in de publieke ruimte van de
bibliotheek. De gebruiker kan desgewenst voorlopig zelf voorzien in koffie en thee (en water). Zodra
de drankautomaten voor elke zaal geleverd zijn, wordt de tekst van deze brochure in die zin
aangepast.
Toegankelijkheid
- Alle zalen zijn toegankelijk via de hoofdingang van de bibliotheek op het Miriam Makebaplein 1
(bereikbaar via de voetgangersbrug aan de Kuiperskaai). Zaal De blauwe vogel heeft een aparte
ingang via de Platteberg 111 (ter hoogte van café Sioux). Deze ingang kan desgewenst opengezet
worden.
o Komt u met de fiets? Parkeer uw fiets op de overdekte fietsenstalling onder het Miriam
Makebaplein (bereikbaar via de Platteberg)
o Komt u met de wagen? Parkeren kan in de ondergrondse parking “Zuid”.
- Alle zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
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III.

Prijzen

Basisprijs

Prijzen per dagdeel*

btw
exclusief
1.000 €
250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
300 €
300 €

btw
inclusief
1.210 €
302,5 €
302,5 €
302,5 €
302,5 €
302,5 €
363 €
363 €

Kortingscategorie 1

Kortingscategorie 2

btw
exclusief
500 €
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €
150 €
150 €

btw
exclusief
140 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
90 €
90 €

btw inclusief

btw
inclusief
169,5 €
60,5 €
60,5 €
60,5 €
60,5 €
60,5 €
109 €
109

De blauwe vogel
605 €
Vos
151 €
Haas
151 €
De twistappel
151 €
De laatkomer
151 €
Vergeten straat
151 €
Vos en Haas
181,5 €
De verwondering –
181,5 €
digilab
* Indien uw activiteit plaatsvindt na het sluitingsuur van Bibliotheek De Krook is er een extra kost voor
40€/ uur. De bibliotheek is van maandag tot zaterdag open tot 19u en op donderdag tot 21u.
* Een dagdeel in “De blauwe vogel” bedraagt vijf aaneensluitende uren. Een dagdeel in alle andere
zalen bedraagt drie aaneensluitende uren. De prijs voor een volledige dag bestaat uit de prijs van 2
dagdelen.
Basisprijs:
Deze prijs is de standaard prijs die van toepassing is, indien uw activiteit niet onder
kortingscategorie 1 of 2 valt.
Kortingscategorie 1:
Deze korting geldt voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, en waarin de thema’s
“cultuur, onderzoek of innovatie” centraal staan.
Kortingscategorie 2:
Een bijkomende korting geldt voor
- organisaties die actief zijn in de werkvelden ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk,
onderwijs, cultuur en cultureel-erfgoed, kunsten, amateurkunsten, vrijetijdsparticipatie en
jeugdwerk’. De bewijslast ligt hiervoor bij de aanvrager.
De gebruiker betaalt de factuur voorafgaand aan de geplande activiteit en uiterlijk 10 dagen na
ontvangstdatum van de factuur. Pas bij betaling van de factuur is de reservatie definitief.

Interesse in een zaal in De Krook? Vul het online aanvraagformulier in.
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