
Zaalgebruik Aximax - Vanaf november 2019 

 

  Tarieven/dagdeel1 

ZAAL SITUERING UITRUSTING GESCHIKT VOOR CAPACITEIT CAT1 CAT2 CAT3 

ZOLDER 
3de verdieping  

Opp: 71,5 m² 

• uitgeruste keuken  

• dakterras van 87m²  

• tafels en stoelen  

• verduisterende gordijnen 

• crea- en spelactiviteiten  

• vormingen en vergaderingen  

• feesten (max. 50 personen)  

• kookworkshops 

80 € 45 € 70 € 110 

ATELIER 1² 
2de verdieping  

Opp: 44m² 

• mezzanine  

• tafels en stoelen  

• wasbekkens op kindermaat 

• crea-activiteiten  

• spelactiviteiten  

• vormingen en vergaderingen 

20 € 15 € 25 € 40 

ATELIER 2 
2de verdieping  

Opp: 44m² 

• mezzanine  

• tafels en stoelen 
• crea-activiteiten  

• spelactiviteiten  

• vormingen en vergaderingen 

20 € 15 € 25 € 40 

ATELIER 3 
2de verdieping  

Opp: 44m² 

• mezzanine  

• tafels en stoelen 

• crea-activiteiten  

• spelactiviteiten  

•vormingen en vergaderingen 

20 € 15 € 25 € 40 

SPORTZAAL  

+ AXIBOX³ 

Gelijkvloers  

Opp: 145 m² 

• axibox: uitdagend 

klimparcours van +7 m hoog  

 

• sportmateriaal en 

muziekinstallatie 

• sport- en spelactiviteiten 

 

• trainen van psychomotorische 

vaardigheden van kinderen 

tussen 3 en 10 jaar 

80 (zittend) 

50 (spelend/ 

sportend) 

€ 50 € 80 € 120 

Categorie 1 Brusselse jeugdorganisaties en scholen erkend door de VGC -> link met Brussel én met jeugd (vb. Scouts van Evere) 

Categorie 2 Brusselse verenigingen of niet-Brusselse jeugdorganisaties en scholen -> link met Brussel of met jeugd (vb. Okra van Elsene of Chiro van Leuven 

Categorie 3 

 

Andere verenigingen en organisaties, privé-verhuur, etc. 

Koffie, thee en water is inbegrepen tijdens het zaalgebruik 

 

(1) Dagdelen: Voormiddag (8:30-12:30) / Namiddag (13:00-17:00) / Avond (17:00-22:00)  

Bij elke verhuur buiten de kantooruren (voor 8:30 en na 17:00 + in weekends) komt er € 30/dagdeel administratieve kost bij.      

   

(2) De drie ateliers zijn gescheiden door schuifdeuren. Ze kunnen ook alle 3 samen worden gehuurd voor de optelsom van de prijs.      

   

(3) Voor de Axibox kan een animator ingehuurd worden (€ 60/2 uur), max 15 kinderen): groepsdynamisch proces voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.  

De kinderen krijgen allerlei opdrachten en uitdagingen die ze in groep moeten overwinnen."         


