
FEESTZAAL ‘T ROZENHOF 
 

Een locatie voor al uw feesten… 

In ‘t Rozenhof kan je terecht voor al uw feesten, van huwelijksfeest, familiefeest tot babyborrel…. noem 

maar op! 

Iedereen heeft zijn/haar eigen wensen als het over feesten gaat! 

Er zijn dan ook heel wat verschillende mogelijkheden om jullie feest te laten doorgaan. 

Wil je graag werken met een foodtruck?  Liever een BBQ? Of kies je voor een traiteur die een heerlijk 

gerecht aan tafel serveert?  

Wij hebben alvast een aantal traiteurs die je kunt opbellen om jullie feest te verzorgen, voor elk wat 

wils! 

In de huur van onze zaal zijn tafels en stoelen (tot 160 personen) , receptietafels, glazen, 

frigo’s…inbegrepen, voor zowel grote als kleine groepen. 

In de grote zaal kun je terecht met groepen tot 180 personen, zittend. 

Kiezen jullie voor een receptie?  Dan  kan dit aantal gemakkelijk oplopen tot 

200 – 250 personen 

Onze feestzaal is voorzien van verwarming en beschikt ook over AIRCO voor wanneer het weer iets té 

warm is!  

De zaal is uitgerust met een geluidssysteem voor ACHTERGRONDMUZIEK.  Indien U een DJ wenst, 

kunt u deze (op eigen kosten) zelf kiezen. Kent u er geen? Wij helpen u graag iemand te vinden die 

past bij uw feest. Er wordt gevraagd aan de DJ’s zich aan de geluidsnorm te houden (max.90 DB). 

Deze kan worden gevolgd op de decibelmeter die aanwezig is. 

Bij mooi weer kan je genieten van jullie receptie in onze tuin. Deze is voorzien van tuinmeubilair en 

parasols die wij gratis ter beschikking stellen. 

Uiteraard wordt ook aan de kids gedacht. Met onze mooie tuin, voorzien van schommel en zandbak en 

optioneel springkasteel (€ 75.00/dag) hebben ook de kleinsten het naar hun zin!   Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op het speelplein.  Let op: Er is geen afsluiting naar 

de straat toe! Enkel een ketting zorgt ervoor dat de zaak afgesloten kan worden! 

 

 

 



Verder kan de traiteur ook rekenen op het gebruik van de keuken en afwaskeuken indien nodig.   

De traiteurs kunnen dan ook gebruik maken van een volledig ingerichte keuken en afwaskeuken. De 

huur die hiervoor wordt aangerekend is voor het verbruik van gas, water en elektriciteit, en het gebruik 

van alle toestellen. Op deze manier is het ook voor hen heel wat comfortabeler om langs te komen in 

onze feestzaal. 

Traiteurs die enkel gebruik wensen te maken van de afwaskeuken kunnen dit ook.  

Een volledige lijst met alles wat de keuken te bieden heeft is te verkrijgen voor de traiteurs. 

Tenslotte is parkeermogelijkheid niet onbelangrijk! Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien aan 

iedere kant van ’t Rozenhof. Zowel voor de zaak als in de zijstraten zijn er veel parkeerplaatsen 

beschikbaar! 

Vanuit verschillende invalswegen is feestzaal ‘t Rozenhof makkelijk en snel te bereiken. 

Voor foto’s kan u terecht op onze website. 

 
Voor alle verdere info: 

 

FEESTZAAL ‘T ROZENHOF 

Carmen Yde:   0498 43 53 83 

Dieter Saint Germain :  0477 44 55 89  

OBTERRESTRAAT 73 

8972  PROVEN 

 

Gasthof.rozenhof@telenet.be 

www.rozenhof-proven.be 

mailto:Gasthof.rozenhof@telenet.be


BESCHRIJVING 
 

 

Grote zaal 
 

• Plaats voor feesten tot 180 personen zittend. 

• Tafels en stoelen voor 180 pers. Praattafels volgens afspraak 

• Verwarming/airco 

• Beamer en scherm ter beschikking 

• Muziekinstallatie met Spotify ENKEL VOOR ACHTERGRONDMUZIEK, GEEN DISCOBAR!! 

• Bar met 2 tapkranen en glazen voor bieren, frisdranken, wijn en champagne of cava. 

• Gevulde frigo’s bij aanvang van het event 

• De houten vloer, gordijnen en geluidsdempend plafond zorgen voor een goede akoestiek, zelfs met veel volk 
in de zaal. 

Meubilair algemeen 
 

• 180 stoelen 

• Tafels van 4/6 pers 

•  Praattafels 

Keuken 

 

• Volledige lijst met inrichting keuken in bijlage 

 

Sanitair 

 

• Damestoilet: 1 handenwasser, 1 handendroger, 2 toiletten 

• Herentoilet: 1 handenwasser, 1 handendroger, 2 piscines en 1 apart toilet 

• Mindervaliden toilet 

• Toiletbenodigdheden zijn voorzien, zoals toiletpapier, zeepdispenser 

Tuin en terras 

• Tuinterras 

• Schommel en zandbak 

• Tuinmeubilair 

• Parasols 

 
 

• springkasteel optioneel:   € 75/dag



 
 
 

 
Tarief 1: € 500 incl btw (€ 400 zaal én € 100 schoonmaak) + €200 waarborg – overdag (tussen 9-17u) of ’s avonds  

(vanaf 18u00 – 01u00) tijdens weekdagen (ma tem do) – niet voor dansfeesten! 
 

Huren van de volledige locatie. 
 

Tarief 2: € 900 incl btw (€ 600 zaal, € 200 personeel, € 100 schoonmaak) inclusief schoonmaak en 1 personeelslid  

voor maximum 8u) + €500 waarborg – vrijdagavond, zaterdag, zondag, feestdagen en avonden voorafgaand aan  

feestdagen. 
 

Huren van de volledige locatie. 
 

Het huren van 2 aansluitende dagen geeft recht op een korting van10%.  

In huurprijs tijdens het weekend zit steeds het volgende inbegrepen: 

• parking 

• tuin 

• terras 

• meubilair (binnen en buiten) 

• sanitair 

• Bar met bijhorende dranken en glazen 

• Koffiemachine + bijhorend koffieservies 

• Gebruik van alle aanwezige servies (dient steeds te worden afgewassen) 

• Standaard wit tafelpapier met papieren servetten 

• Water, elektriciteit en verwarming/airco 

• 1 personeelslid (verantwoordelijke) die de bar bedient, gedurende 8 uur.(niet tijdens weekdagen) 

• Verzekeringen personeel, contracten personeel ed. 

• Eindschoonmaak 

Niet inbegrepen: 

• aankleden of klaarzetten van de zaal 

• dranken 

• kurkrecht bij het meebrengen van eigen wijnen, champagnes of cava 

• Extra personeel 

• Stoffen tafellinnen en stoffen servetten kunnen gehuurd worden.  

serviet + tafellinnen: € 3 per persoon 

 hoes voor partytafels: € 10 per hoes          
   

Indien de traiteur ervoor kiest om zijn EIGEN materiaal (ovens, servies, machines,…) te gebruiken is er voldoende plaats 
voorzien bij de keuken om deze te plaatsen. Het gebruik van deze ruimte met werkbladen is dan ook gratis. Het is 
mogelijk om vooraf langs te komen om te kijken welke opstelling ze best maken om makkelijk te werken. 

 

Inbegrepen in gebruik keuken + afwaskeuken: 

• gebruik van alle aanwezige toestellen (bij schade door verkeerdelijk gebruik zal deze aangerekend worden) 

• gebruik van alle aanwezige servies 

• gas, water, elektriciteit 

• producten voor de vaatwasser 

• !!!! na gebruik dient de keuken volledig terug worden schoongemaakt, producten en materiaal hiervoor 
zijn aanwezig! 

TARIEVEN 



 

ALGEMENE AFSPRAKEN  
 
 
 

Vrijdag, zaterdag, zondag, feestdagen en dagen voor een feestdag 
 

• Sleutel vanaf 7u mogelijk – toegang tot max 5u in de ochtend (tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen) 
 

Gewone weekdagen of weekavonden 
 

• Sleutel vanaf 7u of op afgesproken tijdstip 
 
 

Algemene afspraken 
 

• Roken kan enkel buiten, nergens anders in de accommodatie. 

• Breuk of schade valt ten koste van de huurder en wordt verrekend via de waarborg. Wanneer de schade 

groter blijkt te zijn dan de waarborg, wordt de extra kost aangerekend aan de huurder. 

• Gebruik van  barbecue enkel mogelijk buiten, na aanvraag bij de verhuurder. 

• Fuiven en aanverwante activiteiten enkel mogelijk na aanvraag bij de verhuurder. 

• Geluidsinstallatie, dj-console en dergelijke enkel te plaatsen op de daarvoor voorziene plaats, om zo 

geluidshinder tegen te gaan 

• Geluid tot 90dB toegelaten, te controleren via de aanwezige decibelmeter. Hoger wordt beboet. 

• Bij het einde van het feest is de huurder of het voorziene personeel zelf verantwoordelijk voor het 

opruimen en uitvegen van de zaal.  Alle stoelen en tafels worden teruggezet volgens de richtlijnen 

van het personeelslid. 

• Sanitair, bar en keuken dienen netjes te worden achtergelaten. 

• In de bar dienen alle glazen te zijn afgewassen, alle lege flesjes in de daarvoor voorziene bakken gesorteerd. 

• In de keuken dienen alle inox werktafels, spoelbakken, gasfornuis, microgolf en dergelijke schoongemaakt te 

worden door de huurder, of traiteur. 

• “gewoon” afval nemen wij graag voor onze rekening, voor grote hoeveelheden kan een meerprijs gerekend 
worden. 

 

Betaling 
 

• Waarborg dient gestort te worden als bevestiging van de reservatie. Enkel wanneer de waarborg betaald is, 

bent u zeker van de reservatie. 

• 4 weken op voorhand dient het volledige bedrag van de huur overgemaakt te worden aan de verhuurder. 

• Het verbruik van drank wordt afgerekend na het event de dag of avond zelf, of de dag nadien. 

Dit verbruik kan verrekend worden via de reeds betaalde waarborg, indien er geen schade is. 

• Betaling kan contant of door overschrijving op rekeningnummer BE77 7350 4718 6242, op naam van bvba 

Gasthof ‘t Rozenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRANKEN 
 

Om u nog beter te dienen, bieden we u een assortiment bieren, frisdranken, cava, schuimwijn, witte, rode en rosé wijn 

tegen een mooie scherpe prijs. Ervaar de voordelen hiervan: 
 

• U hoeft zelf niet met bakken te zeulen of naar de winkel te rijden. 

• Alle dranken staan reeds gekoeld bij aankomst 

• U heeft geen enkele fles over, want u betaalt enkel de verbruikte dranken 

• U hebt nooit tekort, wij voorzien voldoende voor u 
 

U begrijpt dat alle dranken bij ons dienen afgenomen te worden. Neemt u toch liever uw eigen wijnen, cava, 

champagne mee, geen probleem, dan rekenen wij een kurkrecht aan van €6 per fles. 
 

Bestellen is eenvoudig. Geef 2 weken voorafgaand aan uw feest  aan wat u graag wenst in de 

frigo’s en wij doen voor u de rest! 
 

Om het u nog makkelijker te maken, zorgen wij voor een verantwoordelijke , zodat u zorgeloos kan genieten. De 

verantwoordelijke in kwestie is telkens iemand, met ervaring in de horeca (én ervaring in onze locatie). Deze 

persoon bedient de tap, vult de frigo’s tijdig aan, controleert de toiletten en stuurt bij waar nodig.  

Er dient wel goed afgesproken te worden met de traiteur of met ons hoeveel mensen er nodig zijn voor de 

bediening indien er zelf gezorgd wordt voor personeel.  Wij kunnen -naast onze zaalverantwoordelijke- ook zorgen 

voor extra personeel (25.00 /pers/u). 
 

De verantwoordelijke van de zaal is er van bij het begin tót het einde van het feest. We voorzien een minimum van 

8u in de opgegeven prijs. Na 8 gepresteerde uren komt het uurtarief van €25 uur erbij. 
 

Wilt u graag nog extra zaalpersoneel of personeel voor de afwas of dergelijke, dan kunnen wij u ook hierbij helpen. 

Vaak zullen dit dan studenten zijn, die ook wel al bij ons hebben meegeholpen en waar u op mag rekenen. 
 

Voor de extra medewerkers: min 5u, €25/uur. 
 

Handdoeken, vaatdoeken, e.d. worden door ons voorzien, daar hoeft u niet aan te denken. Zélfs afval wordt voor 

onze rekening genomen, als extra service naar u toe. 
 

De lijst met de beschikbare dranken, vindt u in de extra bijlage. Dit is een standaardlijst, maar kan zeker op uw vraag 

uitgebreid worden. Geef gerust aan welke dranken u liever in de plaats ziet en dan voorzien wij dit met plezier. 
 

 

 



 


