
 

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel  maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 

03 340 00 00         dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 
 

 

 

Reservatienummer: ……………………………. 

Categorie:  ……………………………. 

Aanvraagformulier losse reservatie  
Neem voor bijkomende info contact op via evenementen@rijkevorsel.be 

 (*) verplicht in te vullen – (**) aanduiden wat van toepassing is 

 
Gegevens aanvrager

Inrichtende vereniging: *  …………………………………………………………………………………………………. 

Naam verantwoordelijke: *  …………………………………………………………………………………………………. 

Adres: *    …………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: *    …………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres: *    …………………………………………………………………………………………………. 

 

Gegevens evenement

Datum/data activiteit(en): *  …………………………………………………………………………………………………. 

Aanvang en einde activiteit: * van ………… uur tot ………… uur 

Aard activiteit: *   …………………………………………………………………………………………………. 

Doelgroep (jeugd, senioren, ...) * …………………………………………………………………………………………………. 

Eigen leden: **     JA – NEE  

Uur aankomst en vertrek: *  van …………… uur tot ….……… uur (voorbereidend werk + werk achteraf) 

Breng je zelf materialen mee?  JA – NEE 

Indien ‘JA’, welke?   …………………………………………………………………………………………………. 

Indien je extra materialen vanuit de gemeente wil aanvragen kun je terecht bij het 

evenementenloket (evenementen@rijkevorsel.be - 03 340 00 55) of via de website 

www.rijkevorsel.be. 

 

Aanvraag lokaal**

- VERGADERLOKAAL : 

Klooster, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel 

O Spreekkamer (max. 10 personen) 

O Kapel (max. 20 personen) 

O Slaapzaal (max. 40 personen) 

O Wasplaats (max. 10 personen) 

O Grote kamer: living + refter (max. 40 pers.) 

O Living (max. 20 personen) 

O Refter (max. 20 personen) 

 

mailto:evenementen@rijkevorsel.be
http://www.rijkevorsel.be/


 

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag: 9.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.30 uur 

03 340 00 36 dinsdag - vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur 
 

 

Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel 

O KVS (max. 30 personen) O Ringoven 1 (max. 30 personen) 

O Ringoven 2 (max. 30 personen) O Ringoven 3 (1+2) (max. 60 personen) 

Oude Pastorij, Dorp , 2310 Rijkevorsel 

O Sint-Jorisgilde 

O Sint-Sebastiaansgilde 

O Doka (Fotoclub)  

O Weefclub 

      

Jeugdlokaal, Kruispad 2a, 2310 Rijkevorsel (enkel maandag t/m donderdag!) 

O Plusserslokaal O JH De Wauwel        

- KEUKEN:        JA  -  NEEN  

- CAFETARIA:        JA  -  NEEN 

- KUIPERIJ (polyvalente zaal): GC Sint-Jozef:    volledige zaal – halve zaal 

• kleedruimte:       JA  -  NEEN  Aantal: ………………. 

- SPORTHAL DE VALK:       

O Unit 1 (1/3 rechts) O Unit 2 (1/3 midden) 

O Unit 3 (1/3 links) O Unit 4 (1/2 rechts) 

O Unit 5 (1/2 links) O Unit 6 (1/1 volledige zaal) 

- TURNZAAL “GLS DE WEGWIJZER”:     JA  -  NEEN  

• speelplaats De Wegwijzer:    JA  -  NEEN 

- PAROCHIEZAAL “PZ SINT-JOZEF”:     JA  -  NEEN  

• Vergadering/repetitie    JA  -  NEEN 

• Activiteit/evenement    JA  -  NEEN 

o Aard activieit/evenement: ……………………………………………………………………………. 

• Fuif       JA  -  NEEN 

• Private activiteit (trouw- of communiefeest, babyborrel, …): JA  -  NEEN 

 

Afvalbeheer

Bij een evenement dien je een evenementencontainer aan te vragen voor jouw afval. Dit kan via 

de dienst onthaal (onthaal@rijkevorsel.be – 03 340 00 00) of via de website www.rijkevorsel.be. 

Het is ten strengste verboden om afval achter te laten op de locatie van het evenement. 

 

Afhandeling

Ondergetekende verklaart zich te schikken naar het reglement op het gebruik van vergader-

lokalen van de gemeente Rijkevorsel, waarvan hij/zij bevestigt kennis genomen te hebben. 

Bezorg het ingevulde formulier terug aan het gemeentebestuur van Rijkevorsel. 

 

De aanvrager, (naam + datum)          De behandelend ambtenaar, (naam + datum ontvangst) 

 

mailto:onthaal@rijkevorsel.be
http://www.rijkevorsel.be/

