
Kerkstraat 17 
2970 ‘s Gravenwezel - Schilde 

info@boxs.be  │ tel: +32 3 354 44 04



Locatie

In het oude gemeentehuis van ’s Gravenwezel biedt een exclusieve film –en eventruimte 
met een oppervlakte van 200 m² verschillende mogelijkheden. Door middel van een 
verplaatsbare wand kan de ruimte worden onderverdeeld in een grote & kleine zaal.



Mogelijkheden

Corporate events

Sinds the break of dawn werd een samenwerking aangegeaan met AEG Electrolux. 
Een toonaangevend en internationaal bedrijf dat staat voor kwaliteit. 
Elke week organiseren ze kookdemo’s, productlaunches en meetings. 
Boxs engageerde zich ook voor BNI (regio Noorderkempen). Elke woensdagochtend 
organiseerden we een ontbijt voor 50 personen om hen nadien te laten vergaderen. 
Dit engagement zijn we voor een jaar aangegaan, maar de ruimte werd uiteindelijk te klein. 
Uit het oog is echter niet uit het hart en we werken vaak nog samen. 
Boxs staat vrij van catering, heeft veel ervaring én het nodige netwerk om hier de juiste partner 
te suggereren.



Mogelijkheden

Een creatief bureau als Boxs zet de studio graag in voor culturele en creatieve activiteiten. 
In het verleden hebben we al een vijftal vernissages georganiseerd, hebben we concerten 
gegeven met ons eigen Wednesday Night Jams project (maandelijkse concertreeks met een 
collectief van de beste Belgische muzikanten), boekvoorstellingen hebben plaatsgevonden, 
een zondagse in-en outdoor ‘Lazy Sunday’ markt en zoveel meer. 
We love the spirit of creativity in our studio and around us!

Publieke events



Mogelijkheden

Boxs stelt de ruimte graag open voor iedereen en zo hebben we af en toe ook mooie privé 
aangelegenheden die hun plaats vinden bij ons. We werken samen met deze mensen omdat we 
geloven in synergie en we willen de ruimte volledig tot haar recht laten komen. 
We organiseerden, samen met de klant, communies, trouwceremonies, verjaardagen en koffietafels. 

Private events



Tarieven en formules 

Aangezien evenementen organiseren één van onze specialiteiten is helpen wij u hier graag mee. Denk hierbij aan catering, muziek, 
podia, licht en geluid, aankleding van de zaal, fotograaf/cameraploeg tijdens het event, aanmaken van drukwerk, social media voor, 
tijdens en na het evenement,.. Kortom de volledige organisatie en algemene marketing van uw event. 

Gelieve  ons te contacteren om een persoonlijke offerte op te maken. Met deze formule geniet u van een voordeliger huurtarief.

• Zaalgebruik 750 euro ex. BTW: Zaalhuur incl. verbruik zaal (water, elektriciteit, verwarming)
• Verantwoordelijke BOXS aan 25 euro ex. BTW/uur (deze dient aanwezig te zijn vanaf de start van het event tot het einde van het event)
• Eindschoonmaak 170 euro ex. BTW

Totaalprijs (prijs voor 1 dag*) = 920 euro ex. BTW+ verantwoordelijke BOXS aan 25 euro ex. BTW/uur 
*1 dag = 12uur 

Voor een vrijblijvend locatiebezoek of extra informatie graag een mailtje sturen naar info@boxs.be of bellen naar 03 354 44 04. 

Zaalhuur i.s.m. BOXS  

Naakte zaalhuur

Info



Technische fiche
Zaal

• Multifunctionele ruimte van 148 m² (19,5 L x 7,10 B x 4,58 H)  
Mogelijke uitbreiding tot 208 m²

• Capaciteit: staande receptie 150 tot 200 personen
• Vrij van catering in samenspraak met BOXS
• Grote parking op 100m
• Laad- en losmogelijkheden tot aan de zaal met brede ingangsdeur
• Stroomvoorziening: 32 ampère verdeeld over 3 fasen
• Wifi
• Stroompunten
• Ophangpunten truss
• Alarmsysteem



Technische fiche
Voorzieningen

Keuken

• Ingebouwde koffiezet
• Inductiekookplaat (4 vuren)
• Afwasmachine
• Dubbele wijnkast
• 1 Koelkast + 2 diepvriezers
• 8 (stoom)ovens
• 3 warmtekasten
• Kookeiland
• Borden, glazen, bestek voor 35 pers. (zie inventaris)

Audio

• 2 Line 6 L3M Stagesource
• 2 Line 6 L3S Stagesource 7150
• 2 733.885 1,467.77T
• 1 Line 6 Stagescape M20D
• 2 K&M Pole
• 2 Line 6 Link Cable 1.5m
• 2 Line 6 Link Cable 15m
• 1 Line 6 M20D Shoulder Bag
• 2 Line 6 L3TM speaker bag
• 2 Line 6 L3S Cover 7149
• Hifi installatie in keuken met iPod aansluiting
• Plasma 42 Inch + HDMI aansluitingMeubilair

• 2 tafels voor 12 personen
• 18 Barkrukken (zie inventaris)
• 24 Stoelen (zie inventaris)
• 5 Receptietafels (zie inventaris)
• Antieke piano 
• Projector 



Zaalplan



Inventaris

Keuken Aantal stuks
AEG (stoom) ovens 7
Electrolux ovens 2
vaatwasser 1
Inductiekookplaat 4
Ingebouwde koffiezet 1
Vuilbak 1

Meubilair Aantal stuks
Pedrali/3D-Colour Black 24
Pedrali/3D-Colour Black barkrukken 18
Houten lange tafel met wielen onder 1
Houten lange tafel 1
Plooibare statafels 5
Zwarte stretch hoezen 5
Zwarte beschermhoezen 5



Inventaris

Servies: borden Aantal stuks
GB Berghoff by Pieter Stockmans 36
VBG Berghoff by Pieter Stockmans 36
DB Berghoff by Pieter Stockmans 36
BB Berghoff by Pieter Stockmans 36

Servies: glaswerk Aantal stuks
Rode wijn glazen 29
Witte wijn glazen 36
Water glazen 24
Bierglazen 12
Longdrinks 17
Champagneglazen 36



Inventaris

Servies: bestek Aantal stuks
Messen 30
Vorken 30
Lepels 30
Koffielepels 30

Accesoires Aantal stuks
Theelichthouders cilinder 20
Theelichthouder kubus 10
Assbak 4



Huurreglement en voorwaarden

I. ZAAL
- Een huuraanvraag is officieel na ondertekening van het contract.
- In de zaal, backstageruimte en de toiletten geldt er een algemeen rookverbod.

II. HUURPRIJZEN
- Concrete huurtarieven en formules zijn te verkrijgen op aanvraag.
- Alle prijzen opgenomen in het reglement zijn excl. BTW.
- Binnen de voorziene capaciteit zijn verwarming en elektriciteit inbegrepen in de huurprijs.
- Extra materiaal zoals bv. belichting/geluid, podiumelementen, tentoonstellingspanelen, ... dienen afzonderlijk te worden gehuurd.

III. BETALINGEN
- De betaling gebeurt zoals overeengekomen. Dit wil zeggen 50 % van het bedrag bij ondertekening van het contract, overige 50 % voor de aanvang van 
  het evenement. De betaling mag overgemaakt worden op het rekeningnummer van BOXS BE67 7330 4987 3487 met vermelding van het nummer van 
  de overeenkomst + datum activiteit.

IV. WAARBORG
- Voor de zaal dient een waarborg te worden betaald van € 250.
- De waarborg dient te worden betaald twee weken vóór aanvang van de activiteit. De betaling geschiedt in contanten of per overschrijving op het
  rekeningnummer BE67 7330 4987 3487.
- Het achterlaten van vuil (in de buurt van) of het toebrengen van schade aan de zaal of tuin of aan het aanwezige materiaal zal worden afgehouden  
  van de waarborg.
- Schade toegebracht aan de zaal wordt berekend op basis van een bestek door een expert/reparateur. Het ereloon van de expert en alle kosten 
  aangerekend door de reparateur vallen ten laste van de huurder.



Huurreglement en voorwaarden

V. ANNULATIE
- Annulaties dienen uiterlijk twee weken vóór de geplande activiteit gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke. Indien er minder dan 2 weken voor de 
  aanvang geannuleerd wordt zal 50% van het bedrag aangerekend worden. Voor iedere laattijdige annulatie (24 uur voor aanvang van het event) wordt het 
  volledige tarief aangerekend.

VI. REGLEMENT EN SANCTIES
- Een bevestigde reservatie verplicht de huuraanvrager tot naleving van het huurreglement.
- Bij het niet naleven van reservatie-, annulatie- en betalingsclausules en foutieve opgave van gegevens van de kant van de gebruiker die bepalend zijn 
  voor de berekening van het huurgeld, heeft de organisatie het recht het geplande initiatief en/of een toekomstig initiatief te weigeren.



Huurreglement en voorwaarden

VII. SPECIFIEKE VOORWAARDEN

- Praktische afspraken dienen gemaakt te worden met de zaalverantwoordelijke.
- Bij naakte zaalhuur is de huurder is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van de zaal (tafels, stoelen, podium/tribune, tentoonstellingspanelen, ...) en 
  dit onder toezicht van de zaalverantwoordelijke tenzij anders overeengekomen.
- Elk lokaal (zaal, bar, keuken, vestiaire, WC) dient na gebruik in de oorspronkelijke staat verlaten te worden na het beëindigen van de activiteit. Al het 
  eigen materiaal, glas, vuil en vuilniszakken dienen door de huurder zelf verwijderd te worden of kunnen achtergelaten worden in de container die zich ter 
  plaatse bevindt tegen een meerprijs van €40 met max. capaciteit van 770 L (100-120 kg) in de container.
- De schoonmaak van de zaal + sanitair kan enkel geschieden door personeel aangesteld door de verhuurder. De kostprijs hiervoor bedraagt €150 en 
  wordt aan de huurder aangerekend.
- Het reglement op het nachtlawaai zoals bepaald door het gemeentelijk politiereglement, dient te worden gerespecteerd.
- De huurder is verplicht zich in orde te stellen met Sabam of andere auteursorganisaties die aanspraak kunnen maken op een vergoeding naar aanleiding 
  van zijn activiteit.
- De huurder is verplicht zich te verzekeren tegen alle relevante risico’s die met zijn activiteit in de evenementenruimte van Boxs gepaard gaan.
- Bij het vaststellen van de aanwezigheid of het gebruik van om het even welke vorm van drugs / verdovende middelen of van andere activiteiten verboden
  door de wet, wordt de zaal onmiddellijk ontruimd en dient de verhuurder een klacht in bij de lokale politie. De verhuurder heeft ook in dit geval steeds
  recht op het volledige verschuldigde huurbedrag.



Who’s the BOXS?
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Content creator │ Event Expert │ Marketing Manager 


