
Pagina 1 van 2 

 

Aanvraag huur en gebruik van de bibbox en het leescafé 

 

Bibliotheek 
Boekenplein 1, 8790 WAREGEM 
T 056 62 13 70 
bibliotheek@waregem.be 
www.waregem.be/bibliotheek 
 

Openingstijden 
maandag: van 13.00u. tot 19.00u.  
dinsdag: van 10.00u. tot 19.00u. 
woensdag: van 13.00u. tot 19.00u. 
donderdag: van 10.00u. tot 19.00u.  
vrijdag: van 13.00u. tot 19.00u.  
zaterdag: van 10.00u. tot 16.00u. 

 

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

In te vullen door de aanvrager 

 voornaam en naam   

 
 adres   huisnummer 

 

        

 
 gemeente   postnummer 

 

        
 

 Rijksregisternummer 
 

                      

 telefoonnummer  
 

      /             
 

 gsmnummer  
 

      
 

/             

 
 e-mail   

 Naam vereniging  

   
 

categorie  
 Organisatie of vereniging aangesloten bij een erkende Waregemse adviesraad of 

Waregemse onderwijsinstelling 
 

   Organisatie of vereniging van Waregem, niet onder A 

   Organisatie of vereniging buiten Waregem 

   Commerciële en private organisatoren / activiteiten 

Gegevens van de activiteit 

 titel  
 

 Soort activiteit  
 

 

 

 
Bibbox  Bibbox + leescafé 

 

huurperiode (voorkeur)  
 Voormiddag (van 8.00u. tot 12.00u.)   

  
 Namiddag (van 13.30u. tot 17.30u.)    

  
   Avond (van 19.00u. tot 23.00u. 

 

 Datum (dd.mm.jjjj)  
 

 
 
Als de bibbox en het leescafé gehuurd worden buiten de openingsuren, krijgt de huurder maximaal drie 
dagen vooraf een badge voor toegang en controlesysteem. Na de activiteit wordt de badge in de brievenbus 
van de bibliotheek aan de Holstraat gedeponeerd. 
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Praktisch 

1. Aantal stoelen en tafels bibbox 

 Stoelen (max. 70)   
 

        

 Tafels (max. 24)   
 

        

2. Verkoop / aanbieden drank 

doorstrepen wat niet past 

Verkoop  / aanbieden drank   Ja / nee 

Koelkast gebruiken    Ja / nee  

 
3. Uitnodiging college van burgemeester en schepenen 

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

    Ja / nee  

Ondertekening 

4. Onderteken de volgende verklaring 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. Door het indienen van de 
aanvraag wordt het gebruikersreglement van de bibbox en het leescafé aanvaard. 
 

 voornaam en naam   

  datum  dag 
 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
 

handtekening 

 

Hoe gaat het nu verder? 

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

In te vullen door de bibliotheek 

 Badge afgegeven aan   

 
 op  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 
 teruggebracht op  dag 

 

    maand 
 

    jaar 
 

        
 

 


