Huisinfo Jeugdverblijf De Schuur

Zin in een groen avontuur? Huur de Schuur!
1.

Technische gegevens

CAPACITEIT
RUIMTES

SLAAPZOLDER
SLAAPRUIMTE
SANITAIR

SANITAIRE BLOK

KEUKEN

EETZAAL
BUITENRUIMTE
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Binnen: aantal bedden 40 of 50
Buiten in tenten op De Ossenweide (1 ha): +/-150
Aantal dagzalen: 2
Oppervlakte eetzaal 90 m2 (verwarmd)
Oppervlakte binnenspeelruimte 150 m2 (niet verwarmd)
Oppervlakte 125 m2 (niet verwarmd)
40 slaapplaatsen (20 stapelbedden)
Oppervlakte 40 m2
10 slaapplaatsen (5 stapelbedden)
Aantal toiletten
2
Aantal waskranen
3
Aantal douchekoppen
2
Aantal toiletten
4
Aantal urinoirs
4
Aantal waskranen
4
Aantal douchekoppen
2
2
Oppervlakte keuken 20 m
Uitgerust met afwasbak en elektrisch fornuis (horecamodel)
Koelingen
Tafels en stoelen voor 60 personen
Houtkachel met gratis hout
Oppervlakte verhard speelterrein rond de schuur 800 m2
Oppervlakte Ossenweide 10.000 m2
Oppervlakte extra terrein Reeënweide 10.000 m2
Oppervlakte bos >50.000 m2
Oppervlakte parking: tot 2400 m2
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2.

Inventaris

Keuken
De uitgeruste keuken is een horecamodel en geschikt voor gebruik door kleinere groepen.
Handdoeken, afwasgerief en afwasproduct zelf mee te brengen.
⮚
⮚
⮚
⮚
-

Servies voor +/50 personen:
tassen, glazen, borden, kommetjes
messen, vorken, soeplepels, koffielepels
Apparatuur:
3 ijskasten tafelmodel en 1 diepvriezer tafelmodel
1 elektrisch fornuis (horecamodel) met 6 kookplaten en 1 oven
1 dubbele afwasbak met douchekraan en warmwaterboiler (10 li)
Voor het fornuis:
3 kookpotten van 10 liter met deksels
3 braadpannen met spatdeksels
4 ovenschalen
Klein kookgerei zoals:
Vergiet, kommen, maatbeker, snijplanken
Pollepel, pureestamper, paan, klopper en scheppen
Blikopener, schaar, aardappelmesjes, dunschiller
Mixer

Slaapzolder en slaapruimte
De slaapzolder is voorzien van 40 bedden en de slaapruimte is voorzien van 10 bedden.
Alle bedden met eenpersoonsmatrassen en matrasbeschermers.
Er zijn geen lakens, dekens of hoofdkussens aanwezig.
Het gebruik van hoeslakens is om hygiënische redenen verplicht (zelf mee te brengen).
Poetsgerief
2 emmers en 2 aftrekkers
2 keerborstels, 2 handvegers met vuilblik
Poetsmiddel en dweilen
WC’s
Wc-borstel en afvalbakje
Buiten
Afvalcontainer voor restafval
Compostbak
Weekend verhuur: PMD-container, papier & karton-container en een glasbak
Peukenbak
Kampvuurplek met vuurbak
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3. Prijzen en combinatiemogelijkheden
Prijzen voor De Schuur en De Ossenweide
2022
Weekend
●
Van vrijdagavond tot
zondagnamiddag
Voor verhuur zonder
●
slaapgelegenheid: contacteer ons

Weekdag
●

Verhuur per 24 u

Kleine schoolvakanties

●

Verhuur per 24 u

●

Verhuur per 24 u

Zomer

Basisprijs voor
jeugdwerk
450 € voor 40
bedden
500 € voor 50
bedden
180 €
250 €
500 €

Voor andere jeugdgroepen: basisprijs + 5%
(vb. jeugdsportclubs, scholen, ...)
Voor volwassenen en familiegroepen: basisprijs + 25%
(Volwassenen in privé of groepsverband)

Combinatie mogelijkheden op het domein

⮚

Tijdens het schooljaar

●

De Schuur en het nabijgelegen jeugdverblijf De Gites worden afzonderlijk gehuurd.

●

Ze kunnen uiteraard ook samen gehuurd worden door dezelfde gebruiker.

⮚

In de zomer

●

De Gites kunnen optioneel worden bijgehuurd (als extra dagruimte of als
slaapruimte).

●

De Reeënweide kan optioneel worden bijgehuurd (als extra speelweide).

Voor de beide opties wordt er in samenspraak met de uitbater een meerprijs
afgesproken.
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