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Gemeenteplein 2  T 056 62 12 11 Bankrekening  
8790 Waregem  F 056 62 12 23 BIC GKCCBEBB 
www.waregem.be  secretariaat@waregem.be  IBAN BE04 0910 0025 2431 
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

Aanvraag huur en gebruik van het Koetshuis (tentoonstellingsruimte) 

 
Dienst cultuur 
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM 
T 056 62 13 10 
F 056 62 12 90 
koetshuis@waregem.be 
www.waregem.be/koetshuis 
 

Openingstijden 
maandag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 17.00u.  
dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u.| namiddag op afspraak tot 18.30u. 
woensdag: van 8.30u. tot 12.00u.|namiddag op afspraak tot 17.00u.  
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.  
vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u. 

 
 
De aanvrager heeft gecontroleerd of de gevraagde huurperiode beschikbaar is in de online google kalender 
via www.waregem.be/koetshuis 
 

In te vullen door de aanvrager 

 voornaam en naam   
  adres   huisnummer 

 

        
  gemeente   postnummer 

 

        
  Rijksregisternummer  

 
       -        

 telefoonnummer  
 

      /             
 

 gsmnummer  
 

       /             
  e-mail   

    categorie   individuele kunstenaar 
   verenigingen aangesloten bij adviesraad 
   verenigingen niet aangesloten bij adviesraad 
   galerijen/beurshouders en soortgelijke commerciële organisatoren 

Gegevens van de tentoonstelling 

 titel   
  discipline   

 
huurperiode (voorkeur)  

 1 weekend  ( met bijhorende week van woensdag voorafgaand tot 
 dinsdag na het weekend) 

  
 2 weekends ( met bijhorende week van woensdag voorafgaand tot  

dinsdag na het laatste weekend) 
 van  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
 tot  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
Op woensdag vanaf 13.00u is de sleutel beschikbaar voor verhuur op de cultuurdienst 
Op dinsdag wordt de sleutel terug afgegeven op de cultuurdienst voor 12.00u. 
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Openingstijden 

De huurder voorziet zelf in permanentie tijdens de openingstijden van de tentoonstelling. 
De huurder houdt ook rekening met de openingstijden van het park Baron Casier: 
april -oktober  8.30u. tot 22.00u.   
november -maart:  8.30u. tot 19.00u.   
    

1. Openingsuren van de tentoonstelling tijdens het eerste weekend 

 donderdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

 

 

vrijdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  zaterdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  zondag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  maandag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

 2. Invullen indien tentoonstelling 2 weekends duurt 

 dinsdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

 

 

woensdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  donderdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  vrijdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  zaterdag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

 zondag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

  maandag  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        van  tot  

 
3. De aanvrager organiseert: 

de aanvrager richt een uitnodiging aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 2, 8790 
Waregem 

   openingsmoment/vernissage 
   finissage 
   geen van beide 
 datum  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        om uur 
 verkoop tijdens tentoonstelling  ja  neen 

Ondertekening 

4. Onderteken de volgende verklaring 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. Door het indienen van deze 
aanvraag verklaart ondergetekende kennis genomen te hebben van en zich te zullen voegen naar het 
gebruikersreglement Koetshuis. 

 voornaam en naam   
  datum  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
 

handtekening 
 

Hoe gaat het nu verder? 

Bij de reservatiebevestiging van de cultuurdienst ontvang je een factuur. De reservatie is pas definitief na 
betaling binnen de 14 dagen.  

In te vullen door de cultuurdienst 

 sleutels afgegeven aan   
  op  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

  teruggebracht op  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
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