
 
 

Vereniging der Parochiale Zalen 
Decanaat Vilvoorde VZW 

 

Afdeling Sint-Catharina Diegem   Parochiezaal-Heem-Gilde. 
Kerktorenstraat 33     Kosterstraat 1 

1831 Diegem      1831 Diegem 
BTW BE 0410 911 992                       www.parochiecentrumdiegem.be  

Bank KBC:  BE34 7340 0808 8290           info@parochiecenturmdiegem.be                 

     

geldig vanaf 01/01/2022 

 
Alle informatie, reservatiekalender en aanvragen via website: www.parochiecentrumdiegem.be  
Alle contacten uitsluitend via email: zaalbeheer@parochiecentrumdiegem.be 
 

Alle prijzen zijn inclusief ‘Billijke vergoeding’, water, elektriciteit, gas en BTW op roerende gedeelte. 

Maar exclusief kuisen (daar moet je zelf voor zorgen, de zaalbeheerder kan eventueel adressen 

aanreiken).  Er is geen exclusiviteit voor gebruikte gemene gangen, sanitair en parking. 

 

ZAAL € 300 
Inclusief gebruik tafels, stoelen, bar, sanitair en BTW 21% op 10% roerend 
- Korting vanaf de tweede opeenvolgende dag = - 33% 
- Diegemse parochiale verenigingen (Okra, Chiro, Femma, Parochiale school, Ziekenzorg ...) 

betalen € 100 
Waarborg = € 200 
In de zaal mag eten geserveerd worden, maar niet gekookt worden en ook niets opgewarmd 

worden. Vb. een foodtruck op de parking. 
Fuiven worden in de zaal alleen toegelaten na goedkeuring van het zaalbestuur. Vanwege het 
intensieve gebruik is de prijs voor een fuif steeds € 400. 

 

ZAAL + KEUKEN € 800 
Inclusief patio en terras; BTW 21 % op 10 % roerend 
- Korting vanaf de tweede opeenvolgende dag = - 33% 

- Diegemse parochiale verenigingen (Okra, Chiro, Femma, Parochiale school, Ziekenzorg ...) 
betalen € 150 
Waarborg = € 600 

Je ben vrij in de keuze van de traiteur, maar als je beroep doet op een van onze 'huistraiteurs' 
(traiteur Stijn Paredis of traiteur LeDiné, dan krijg je een aanzienlijke korting: Zaal + keuken = € 
450, waarborg = € 300 

 

HEEM € 100 
Inclusief gebruik tafels en stoelen; incl. patio en terras; BTW 21 % op 10 % roerend 
- Korting vanaf de tweede opeenvolgende dag= - 33% 
- Diegemse parochiale verenigingen (Okra, Chiro, Femma, Parochiale school, Ziekenzorg ...) 

betalen steeds € 20 
Waarborg = € 50 
In het parochieheem mag eten geserveerd worden, maar niet gekookt worden en ook niets 

opgewarmd worden. Vb. een foodtruck op de parking. 
 

Prijslijst parochiecentrum Diegem 

http://www.parochiecentrumdiegem.be/
mailto:info@parochiecenturmdiegem.be
http://www.parochiecentrumdiegem.be/
mailto:zaalbeheer@parochiecentrumdiegem.be
http://www.stijnparedis.be/
http://www.traiteurledine.be/


HEEM + KEUKEN € 400 
Inclusieg gebruik tafels en stoelen; incl. patio en terras; BTW 21 % op 10 % roerend 

- Korting vanaf de tweede opeenvolgende dag = - 33% 
- Diegemse parochiale verenigingen (Okra, Chiro, Femma, Parochiale school, Ziekenzorg ...) 
betalen steeds € 70 

Waarborg = € 400 
Je ben vrij in de keuze van de traiteur, maar als je beroep doet op een van onze 'huistraiteurs' 

(traiteur Stijn Paredis of traiteur LeDiné, dan krijg je een aanzienlijke korting: Parochieheem + 
keuken = € 250, waarborg = € 250 

 
Dranken kunnen worden afgenomen bij Drankenhandel Vanbever: 02 215 71 
63, info@firmavanbever.be 

  

Betalingen 

Waarborg betalen binnen 10 dagen na reservatie. Gebruikersvergoeding 10 dagen voor 

activiteit. 

Afvalverwerking 

In principe neemt de gebruiker zijn afval mee.  Indien men de afvalcontainer wenst te 

gebruiken, wordt daar € 40 voor aangerekend. 

Inventarisverschillen 

worden verrekend volgens het item tarief vermeld op de inventaris. 

Boetes 

(exclusief herstel- of vervangingskosten) 

• Sleutel verloren: € 200 

• Drankverplichting: € 200 

• Niet afsluiten: € 200 

• Brandweg parking blokkeren: € 200 

• Afvalbeheer niet respecteren: € 200 

• Oneigenlijk gebruik van water- en rioolafvoer: 200 € 

• Lichten niet doven: € 50 

• Elektriciteitsinstallatie aanpassen: € 100 

• Niet of onvoldoende gekuist: € 25 per uur 

Sleutel en Inventaris 

De inventaris en sleuteloverhandiging gebeurt om 8 uur 's morgens bij aanvang en bij einde 

gebruik. Tenzij anders overeengekomen met zaalbeheer. 

 

http://www.stijnparedis.be/
http://www.traiteurledine.be/
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