
Liers Ontmoetingscentrum DEN BRIL vzw, Bril 6, 2500 Lier 
 
Naast twee theaterzalen, Spaanse Poort en Marollen, bieden wij 
mogelijkheden voor huur van lokalen voor vergaderingen en onderricht, 
alsmede een gerenoveerde foyer. Tijdens de zomermaanden is een 
terras voorzien op een rustige binnenkoer, midden in het centrum. 
 

 
 

 Huur lokalen & materiaal en reglement 
 

1. De tarieven zijn vastgesteld per dagdeel, en per lokaal en/of toneelzaal, tenzij anders 

vermeld.  

2. Onder dagdeel verstaan we in principe:  

• Een voormiddag (VM) tussen 9 en 12 uur  

• Een namiddag (NM) tussen 14 en 17 uur  

• Een vooravond (VA) tussen 17 en 20 uur  

• Een avond (AV) tussen 20 en 23 uur  

3. Dagdelen kunnen gecombineerd worden.  

4. Voor langlopende huurperiodes kunnen afwijkende prijzen gehanteerd worden na aanvraag 

van een offerte. 

5. In het café mag enkel gebruik gemaakt worden van de bestaande installatie voor 

achtergrondmuziek, geen andere versterking mag gebruikt worden. 

6. Voor verhuur van het café, zal een waarborg worden gevraagd, ten bedrage van € 100 per 

evenement. Van deze waarborg wordt gebeurlijke schade, en of opkuis afgehouden. Het 

saldo of het volledige bedrag zal worden teruggestort binnen de vijf werkdagen na het 

evenement. De waarborg dient gestort te worden op rekening IBAN ….. 

7. De huurder is ook aansprakelijk voor alle schade dewelke wordt berokkend aan het gebouw 

en uitrusting tijdens de duur van de gehuurde periode. 

8. Dranken en kleine versnaperingen worden verplicht afgenomen van den Bril! Indien de 

huurder andere dranken schenkt dan deze dewelke op de prijslijst staan vermeld is een 

vergoeding van €12 per fles verschuldigd. 

9. Afrekening gebeurt na telling van de verbruikte dranken en versnapering door de 

verantwoordelijke catering van vzw den Bril. Factuur wordt doorgestuurd binnen de vijf 

werkdagen. 

10. In de huur van de café, is het gebruik van de annex keuken, aanwezige bestek en borden 

inbegrepen. 

11. De aanwezige tafels en stoelen dienen na gebruik proper op de daartoe aangewezen plaats 

te worden teruggezet; togen dienen terug aangevuld. De toog zelf en de glazen dienen 

proper achtergelaten te worden. Bij niet naleving, kan de borg hiervoor worden 

aangesproken. Het reinigen van de vloer met een keerborstel volstaat. Volle vuilniszakken 

dienen in de container te worden gestort. 



12. Het maximaal toegelaten bezoekers voor de zaal Spaanse Poort bedraagt: 99 

            Het maximaal toegelaten bezoekers voor de zaal Marollen bedraagt: 104 

Voor het hierboven vermeld lokaal en de respectievelijke zalen dienen ten allen tijde de 

deuren van de nooduitgangen los te zijn, en vrij van obstakels.  

 

Voor verdere info ivm de huurprijzen, gelieve ons te contacteren via secretariaat@denbril.be of op 
GSM nr 0468 21 69 06. Op onze website vindt u bijkomende info en foto’s. www.denbril.be 
 
 


