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Zaal Gietschotel kenmerkt zich door een eenvoudige on- 
opvallende gevel en heeft binnenin een typische retrostijl. 
De zaal met haar oude eiken bar en dansvloer is perfect 
voor jubilea of retroparties tot 99 personen. 

Deze zaal is beschikbaar van 8u00 ‘s morgens tot 1.00 uur 
‘s nachts. Alle logistieke ondersteuning die bij uw evenement 
hoort, dient binnen deze uren te worden uitgevoerd.

Adres:
Lodewijk van Berckenlaan 179 – 2140 Antwerpen

Welkom
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Inkomhal 
Ontvang uw gasten in alle comfort dankzij de ruime 
inkomhal met  een onthaaldesk voor 2 personen.

U kunt ook gebruikmaken van de nabijgelegen 
vestiaire en berging. In de vestiaire is er plaats voor 99 
jassen.  De kapstokken hebben vaste haken.

Benut de inkomhal voor uw:

•	 ontvangst
•	 registratie van gasten

54 m²

begane grond

vestiaire voor 99 jassen

onthaaldesk voor 2 personen



 

8



 

9

Polyvalente zaal 
In de zaal kunnen 99 mensen plaatsnemen. 
De eiken dansvloer is het centrale punt van de zaal. Er zijn 
voor de rustigere gasten ook zitplaatsen rondom dit dansge-
deelte. 
Centraal staat ook de bar met tapinstallatie. Wenst u deze 
tapinstallatie te gebruiken, volg dan goed de aanwezige voor-
schriften. 
Voor sprekers zijn er een vaste microfoon, versterker en 
enkele boxen in de zaal aanwezig. Deze installatie is niet 
afdoende voor het afspelen van muziek. 
Bijkomende geluids- en lichtinstallaties voorziet u door een 
daartoe erkend en gespecialiseerd bedrijf. 
Capaciteit: 400V/63A. 

Benut deze zaal voor uw:
•	 jubilea
•	 verenigingsbijeenkomsten
•	 thema-avonden

maximum 99 personen

217 m²

begane grond

99 stoelen en 28 tafels 
bar met koeling en tapinstallatie 
projectcherm (beamer kunt u huren, meer info op 
pagina 12)
dansvloer (4x 5m) 
1 microfoon en beperkte geluidsinstallatie
geen kleurenspots aan de dansvloer
capaciteit zaal: 400V/63A 
toiletten toegankelijk vanuit zaal (u voorziet zelf 
zeep en papier)
 - dames (7 toiletten)
 - heren  (9 urinoirs, 3 toiletten)
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Handig voor de cateraars: de keuken biedt plaats voor 
mise-en-place, heeft diverse opwarm- en koelfaciliteiten, 
een professionele oven, een gasfornuis en afwasmachine.

Benut de keuken voor:

•	 het klaarmaken van hapjes 
•	 het opwarmen van gerechten

Extra	gasbekkens	en	-flessen	zijn	niet	toegelaten.

Lees	de	specificaties	over	het	gebruik	van	de	
keuken na in het online gebruiksreglement.
Er wordt gebruik gemaakt van een vaste brouwer.

11m²

-1 

alle leveringen voor de keuken gebeuren via zaal 
en trap
aansluitingen vaten voor tapinstallatie in keuken
ruimte voor koude en apart warme keuken
professioneel gasfornuis (8 gasbekkens) en dampkap
professionele oven 
2 ijskasten van 500 l met150 l vriesvak
3 inoxen gootstenen en werktafels

Keuken

Tip



 

12

Technische ondersteuning

BESCHIKBAAR MATERIAAL
Zaal professioneel 

gasfornuis en oven
bar met tapinstal-

latie projectiescherm tafels en stoelen micro en 
geluidsinstallatie WIFI

polyvalente zaal +0 a a a a a

foyer +0 a a

keuken a

Tip Vergeet niet dat de levering en ophaling van alle materialen dient te gebeuren binnen de 
uren dat u de zaal huurt. 

Wil u weten waar de geluidsinstallatie staat en hoe uw geluidstechnicus deze aansluit? 
Vraag dit aan de persoon die de deuren voor u opent. 
De maximum toegelaten geluidsnormen is 100db. 



 

13BESCHIKBAAR MATERIAAL
Zaal professioneel 

gasfornuis en oven
bar met tapinstal-

latie projectiescherm tafels en stoelen micro en 
geluidsinstallatie WIFI

polyvalente zaal +0 a a a a a

foyer +0 a a

keuken a

U staat invoor het proper achterlaten van de locatie. Bent u poetsgerei vergeten mee te 
brengen? Er staat materiaal voor u ter beschikking. Vraag dit aan de persoon die de deu-
ren voor u opent en hij of zij zal de ruimte waar dit materiaal staat, aanwijzen. U bergt het 
na gebruik terug op zoals u het vond. Indien u de ruimten onvoldoende netjes achterlaat, 
worden u poetskosten aangerekend. 

Een klein ongelukje?
Een basis EHBO-kistje is aanwezig. Vraag ernaar aan de persoon die de deuren voor u 
opent. 

Tip
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Zaal Gietschotel, 
een stedelijk gebouw

Goede afspraken maken goede vrienden. Neem daarom het gebruiks- 
en retributiereglement door waneer je deze zaal wil huren. 
Beide documenten vind je terug op www.antwerpen.be/gietschotel. 
Bij reservatie gaat u akkoord met deze reglementen.

Nog enkele belangrijke zaken:
De ruimten kunnen enkel gebruikt worden tussen 08.00 uur en 01.00 uur. 
Ook leveringen, opbouw, afbraak en schoonmaak dienen binnen deze 
uren te gebeuren. 

Het gebouw wordt geëxploiteerd door de stad en heeft een stedelijk sta-
tuut. Dit houdt in dat de stad waakt over de activiteiten die er plaatsvin-
den. 
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TARIEF PER EERSTE 4 UUR

categorie 1 categorie 2

Polyvalente zaal met 
keuken

voor 99 
personen 108€ 216 €

Prijzen
De prijzen zijn gebaseerd op minimum 4 uur. Voor kortere periodes wordt altijd een mini-
mum tarief van 4 uur aangerekend. Bij elk bijkomend uur wordt 1/4e van het tarief toege-
voegd.

Indien u wenst gebruik te maken van een beamer, laat u dit weten wanneer u reserveert 
in het opmerkingenvak van het online aanvraagformulier.  
U kan vrij gebruikmaken van het aanwezige projectscherm in de zaal. 

Extra faciliteiten 

categorie I categorie II

Beamer  30 €/dag 30 €/dag
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Route en bereikbaarheid

Zaal Gietschotel ligt op 10 minuten wandelafstand van het 
Te Boelaerpark in Borgerhout.

Adres: Lodewijk Van Berckenlaan 179,  2140 Antwerpen

 
 www.velo-antwerpen.be 
 In combinatie met openbaar vervoer.
 

4  Hoboken- Silsburg
9  Linkeroever - Eksterlaar

31  Berchem Station - Rooseveltplaats
33  Ekeren - Merksem- Wilrijk - Hoboken 

 Station Antwerpen-Berchem

 Vanuit Breda/Hasselt/Brussel via E19:  volg de ring 
 Antwerpen richting Gent en neem afrit ‘Borgerhout’. 
 Vanuit Gent: na de Kennedytunnel neemt u 
 de afrit  ‘Borgerhout’. 
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