
Feestzaal ‘Time to me t’ 

Time to meet, tijd om samen te komen… Maak gebruik van ons zaaltje voor al uw gezellige bijeenkomsten: teambuildings, 
vergaderingen, tastings, hobbyclubs, koffietafels, recepties, allerhande feestjes zoals doopfeestjes, babyborrels, 
communiefeesten, trouwfeesten, personeelsfeesten, verjaardagsfeesten,… 

Time to meat, tijd om te eten… Lekker eten zal hier steeds centraal staan. Als ambachtelijke slager zal vlees hierin uiteraard 
een belangrijke rol spelen. Via workshops en andere wegen, zullen we dan ook onze passie positief op de kaart zetten. Blijf je 
hiervan graag op de hoogte? Volg ons dan op facebook: Sterslagerij Jurgen 

Huurprijs zaal

Ma, di, woe, don      € 50,00

Vrijdag en zaterdag   € 200,00

Zon -en feestdagen   € 250,00
In de huurprijs is inbegrepen: 

• Gebruik zaal, keuken, Ofyr, toiletten, 
tafels, stoelen, verwarming, elektriciteit, 
materiaal (borden, bestek, glazen,…). 

• De grote opkuis. De zaal wordt door de 
huurder zelf opgeruimd en veegschoon 
achtergelaten. Alle materiaal dat werd 
gebruikt wordt proper terug in de kast 
geplaatst. 

Aantal personen
• Maximum 40 personen.

Drank                  
• Er is een verplichte drankafname. De 

ijskasten worden op voorhand door 
ons gevuld. Standaarddranken zijn 
aanwezig, indien je een bepaalde 
drank wil, kan je dit op voorhand laten 
weten. Een dranklijst met prijzen kan je 
aanvragen. 

Traiteurdienst
• Sterslagerij Jurgen staat hiervoor tot 

uw dienst. Alles is mogelijk: BBQ, 
buffetten, receptie, menu’s,… 

Bediening
• Zowel de drank als het eten kan met 

bediening maar dit is geen verplichting.

Waarborg   € 100,00
• Bij wijze van reservatie wordt de 

waarborg op voorhand op onze 
rekening gestort. Deze wordt 
teruggestort indien alles terug in goede 
staat wordt aangetroffen. 

Huurcontract
• Wij werken steeds met een 

huurcontract. Dit wordt tweevoudig 
opgemaakt en ondertekend voor de 
aanvang van de huur van de zaal. 
Hierin vind je ook verdere informatie.

Sterslagerij Jurgen, Knaptandstraat 126, 9100 Sint-Niklaas, 03/776.17.27

https://www.facebook.com/Sterslagerij-Jurgen-1482365742020876/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAJByFtoBBNYmXusrfdpG5klfj2o132hFOMv6cR5XKLkArHo86oN9_jIcGcpd_TAlRGHMqESvzQ2tOb
https://www.facebook.com/Sterslagerij-Jurgen-1482365742020876/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAJByFtoBBNYmXusrfdpG5klfj2o132hFOMv6cR5XKLkArHo86oN9_jIcGcpd_TAlRGHMqESvzQ2tOb
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