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INFO over het huren van de ZAAL of CAFETARIA in 

Kinderboerderij De Lange Schuur 

De prijzen zijn voor 2020! Prijzen voor 2021 onder voorbehoud. 
 
De zaal/cafetaria wordt verhuurd voor vergaderingen, meetings, evenementen, huwelijksfeesten, 
familiefeesten, doopfeesten, babyborrels, … , geen fuiven of luidruchtige feesten. 
De capaciteit van de zaal bedraagt ongeveer 120 personen zittend of ± 200 personen staand. 
In de zaal zijn er 10 aperitieftafels, 10 grote ronde tafels (8 personen) en ongeveer 100 stoelen 
beschikbaar. 
Achter de schuur is ruimte om eventueel een springkasteel te plaatsen. 
 
Op de kinderboerderij is slechts een klein keukentje dat niet geschikt is om er voor feesten te koken.  
De huurder staat dus zelf in voor de catering (traiteur, BBQ, …).  
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Een optie nemen kan mits volgende voorwaarden: 
- de optie moet na een maand gelicht of geschrapt worden 
- de aanvrager dient binnen deze maand een voorschot te betalen. Dit liefst via 

overschrijving met vermelding van de datum én ook voor welke formule gekozen wordt. 
(rekeningnummer vind je onderaan)  

 

De Zaal niet beschikbaar: 

• 6 - 10 april 2020: Boerderijkamp. 

• 1 – 5 juni 2020: Schapenscheerdagen 

• 13- 17 juli / 23 juli / 27 - 31 juli: Boerderijkampen 

• 10 – 14 augustus / 24 – 28 augustus : Boerderijkampen  

• 12 - 16 oktober: opbouw Halloween 
 

!!!!Opgelet: Van 12 oktober tot 11 november 2020 is de zaal gedecoreerd voor de 

Halloweenactiviteiten zoals heksengegiechel en de Nacht van Samhain. De zaal kan gehuurd 

worden rekening houdend dat deze gedecoreerd is en de deur naar de achterkant van de 

schuur versperd is… 
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Verhuur zaal 
 

1. Scholen 
Scholen kunnen de zaal en/of cafetaria huren voor bezinningsdagen, ontmoetingsdagen, 
vergaderingen, … 

• Huurprijs zaal € 120,00. (incl. 21% btw) 

• Drankjes voor de kinderen aan ‘schoolprijs’: € 1,70. 
 

2. Verenigingen en privéfeesten 
Verenigingen kunnen van de zaal gebruik maken voor meetings, vergaderingen, 
controlepost of startplaats fiets- of wandeltochten, … 

 

2.1 FEESTEN 
Formule 1: met afname drank uitbater 

▪ Huurprijs: Zaal € 280,00 (incl. 21% btw) 
▪ De huurder neemt drank af aan de uitbater: prijs dranken op basis van prijslijst 

cafetaria.  
▪ De zaal kan gehuurd worden tot max. 19.00 uur. 
▪ De huurder mag ook zelf voor eigen wijn en Cava of Champagne zorgen: de 

uitbater heeft dan kurkrecht van € 5,00 per fles of € 5,00 per liter van een vat. 
▪ De huurder zorgt zelf voor de catering  
▪ De huurprijs (€ 280,00) dient binnen de maand na aanvraag betaald te 

worden. 
▪ Extra opties: 

• Koffiebuffet: € 5,00 / persoon 

• Broodjes met verse soep: € 10,00 / persoon 
 

! OPKUIS: De zaal moet onmiddellijk na gebruik ontruimd en geveegd worden.  
 

 
Formule 2: eigen middelen 
▪ Huurprijs: € 580,00 (incl. 21% btw) 

• De huurder zorgt zélf voor catering 

• De huurder zorgt zélf voor drank, koelfaciliteiten, een spoelbak én glazen via 
een brouwer naar eigen keuze. 

• De huurprijs (€ 580,00) dient binnen de maand na aanvraag betaald te 
worden. 

 
! OPKUIS: De zaal moet onmiddellijk na gebruik, (of in samenspraak de volgende 
dag),  ontruimd en geveegd worden.  

  



2.2 ONTBIJT OP DE BOERDERIJ (max. 80 pers.): 
Ontbijten op de kiboe, het kán! BEPERKTE DUUR. (tot max. 11.30 uur) 
Volgende menu krijg je aangeboden: 

- Volwassenen: 1 croissant, 1 boterkoek, 2 pistolets, een ei, kaas en hesp, huisgerookte 
zalm, choco, confituur, een glas verse fruitsap, koffie of thee. 
Kostprijs: € 14,00 / Persoon 

- Kinderen tot 9 jaar krijgen 2 koffiekoeken, een ei, kaas en hesp, choco, confituur, een 
glas fruitsap, chocomelk. 
Kostprijs: € 7,00 / persoon 

 
2.3 BROODMAALTIJD met verse soep(max. 80 pers.): 
Een Broodmaaltijd is een gezellig samenzijn van BEPERKTE DUUR. (Max. 3 uur) 
Volgende menu krijg je aangeboden:  

- Volwassenen: 3 pistolets, verse soep, zoutig beleg, Huisgerookte zalm.  
Kostprijs: € 14,00 / Persoon 

- Kinderen tot 9 jaar krijgen, 2 pistolets, verse soep, zoutig beleg, Huisgerookte zalm.  
Kostprijs: € 7,00 / persoon 

De aanvrager kan eventueel zorgen voor versiering of een bloemetje op tafel. 

 
 
2.4 DE KOFFIETAFEL: (max. 50 pers.) 
De koffietafel is een gezellig samenzijn van BEPERKTE DUUR. (Max. 3 uur) 
Volgende menu krijg je aangeboden: 

- Volwassenen: 2 pannenkoeken of taart, plat- of bruiswater, Koffie of thee. 

 Kostprijs: € 10,00 / persoon 
- Kinderen: 2 pannenkoeken of taart, frisdrankje, plat- of bruiswater. 

Kostprijs: € 6,00 / persoon 
De aanvrager kan eventueel zorgen voor versiering of een bloemetje op tafel. 

 

3. Vergaderingen: 
Verenigingen, bedrijven,… kunnen van de zaal gebruik maken voor meetings, 
vergaderingen,..   

• Huurprijs zaal: € 160,00 (incl. 21% btw) 

• Inbegrepen scherm en beamer, geluidsinfrastructuur. 

• De huurprijs (€ 160,00) dient binnen de maand na aanvraag betaald te worden. 

• Extra opties: 
o Koffiebuffet: € 5,00 / persoon 
o Broodjes met verse soep: € 10,00 / persoon 

 
 ALLE activiteiten worden aangevraagd via het aanvraagformulier: 

https://delangeschuur.be/huren-zaal/ 
 
Overschrijvingen gebeuren op het rekeningnummer BE48 0682 4641 8827 van  
BuitenGoed cvba, Polderdijk 10 – 8400 Oostende (met vermelding van naam en datum 
huur) 

Neem minstens twee weken vooraf contact op met Greta Vermote voor 
enkele concrete afspraken ivm drank, schikking tafels, versiering, … 
Telefoon Greta: 0495 874670. 
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