(Huwelijks)feest op domein Roosendael
Kosten
De prijzen voor een (huwelijks)feest kan u raadplegen op www.roosendael.be/prijzen (feesten)
De tarieven zijn inclusief: huur van toegewezen accommodatie, energie, milieuheffing en natte poets
De tarieven zijn exclusief: bezemen, ledigen van vuilbakken, netjes achtergelaten gebouwen
Huwelijksfeest:
Je beschikt over het Landhuis, Grachthuis, Kasteelruïne en het Koetshuis binnen de slotgracht van vrijdag
18u tot en met zondag 14u.
Feest:
Je beschikt over het Landhuis en het Grachthuis of de Kasteelruïne van 's morgens 10u tot en met 23u 's
avonds.
ALLE dranken worden afgenomen van Roosendael. Enkel voor wijn en cava mag zelf gezorgd worden. Wij
zetten de dranken klaar, jullie zetten deze in de frigo.
Politiereglement
Domein Roosendael is een privéterrein waar evengoed de algemene politieregels gelden. Deze zijn terug te
vinden op www.sint-katelijne-waver.be/politiereglement/
Wat geluidshinder betreft wil dit zeggen dat het na 22 uur stil is op het domein en muziek enkel nog
binnen gespeeld wordt met gesloten ramen en deuren.
Wat laten we niet toe
Rookmachines, vuurmanden/korven/fakkels, vuurwerk, confetti of andere snippers, kampeerwagens
Ben je iets speciaal van plan? vraag het even na om onaangename verrassingen tijdens het feest te
vermijden.
Parkeren
Er kan gebruik gemaakt worden van de parking op het domein en de extra parking in de Lange Zandstraat.
Indien nodig kan ook de camping gebruikt worden als parking. We raden aan om een parkeerwachter aan
te stellen om het parkeren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Omwille van de “beperkte” parking worden feesten tot maximum 150 personen toegestaan.
Er mogen geen wagens geplaatst worden in de dreef of op het domein binnen de ringgracht.
Bewegwijzering
Er kunnen pijltjes en aanwijzingen aangebracht worden, echter niet zonder definitieve gevolgen voor het
domein of de bestaande bewegwijzering.
De bestaande bewegwijzering mag in geen geval bedekt worden. Indien er schade wordt aangebracht
door nagels, plakband, stift ed worden hiervoor kosten aangerekend om alles in de oorspronkelijke staat te
herstellen. Alle aangebrachte pijltjes en versiering dienen na het feest keurig opgeruimd te worden.
Aan de straatkant kunnen pijltjes aangebracht worden. De aanwijzingen naar en van “Domein
Roosendael” dienen altijd zichtbaar te blijven.
Brandweg – toegang binnen de ringgracht
De dreef naar het domein binnen de ringgracht is een brandweg. Deze dient ten alle tijden vrij te blijven
voor hulpdiensten en/of brandweer.
Ook voor leveringen, dienstwagens en techniekers dient deze weg altijd vrij te blijven.

De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraak en dient aanwezig te zijn bij
leveringen, laden en lossen om leveranciers hiervan op de hoogte te brengen.
Leveringen voor het evenement
Bij leveringen voor het evenement is het aangewezen dat er iemand van de organisatie aanwezig is. De
medewerkers van domein Roosendael tekenen geen leveringsnota’s af en zijn niet verantwoordelijk voor
geleverde goederen (diefstal of schade)
Gebruik van servies en bestek
Je kan gebruik maken van het bestek en servies dat aanwezig is in de gebouwen.
In het Landhuis is bestek en servies voor +/- 100 personen aanwezig
Wij zorgen voor voldoende glazen in de bar.
Tafels en stoelen
In het Landhuis zijn 21 kleine tafels en 9 grote exemplaren.
De grote tafels meten 1.60 m op 0.90 m
De kleine tafels meten 1.20 m op 0.90 m
De tafels van binnen mogen niet buiten gebruikt worden.
De tuintafels mogen verplaatst worden, echter dienen na het feest terug op hun oorspronkelijke plaats
gezet te worden.
Afval
Domein Roosendael kan volgende containers ter beschikking stellen:
Restafval, papier en karton, PMD en glas
Blijft er nog afval liggen of zijn er nog andere opruimwerken dan worden de opruimkosten (zie prijslijst op
www.roosendael.be/prijzen) aangerekend.
Elektriciteit
Een elektriciteitsschema van het Landhuis en Grachthuis kan je opvragen via info@roosendael.be
Aan de achterkant van het Landhuis is een 3-fasen stopcontact (3*400 Volt)
Schade
Bij schade wordt een offerte opgemaakt door een erkende firma om alles in de oorspronkelijke staat te
herstellen. Deze kosten worden volledig gedragen door de organisator.
Bij het opstellen van een tent verplicht gebruik van rijplaten om het gras niet stuk te rijden
Opruimen na het feest
 op elk bed de juiste matras, opgevouwen deken, kussen met beschermhoes
 alle ruimtes uitgeveegd
 vuilbakjes in de kamers, het sanitair en alle andere ruimtes geledigd
 alle gebruikte servies, bestek, glazen afgewassen en netjes terug in de juiste kasten plaatsen
Zelf zorg je voor
 wijnglazen en cava-glazen indien je deze dranken zelf meeneemt
 melk, suiker, theezakjes
 keukenhanddoeken (theedoeken)
 extra toiletpapier, extra vuilniszakken
 wegwijzers
 parkeerwachter

