
Bezoekerscentrum 

De Wulp 

 

V e r h u u r r e g l e m e n t 
Het bezoekerscentrum De Wulp beschikt over een vergaderruimte en een cafetaria en stelt deze ter beschikking 

voor vergaderingen, lezingen, cursussen, samenkomsten, … 

Er is een terras aanwezig en er is tevens ook de mogelijkheid tot een korte inspirerende wandeling (1,5 km) in 

topnatuur. 

Aanwezige materialen 

- Vergaderruimte: beamer + scherm, flipchart, tafels en stoelen, draadloos internet. 

- Cafetaria: tv/pc, zithoek, toog met bio dranken en versnaperingen, keuken met frigo. 

- Er zijn statafels ter beschikking op aanvraag. 

Voor het verhuur van de lokalen hanteren we volgende tarieven. 

Verhuur Basis NP-afdelingen * 

Halve dag (week) 9u-13u of 13u-17u € 60 € 30 

Hele dag (week) 9u-17u € 90 € 45 

Avondtarief (week) 19u-22u € 100 € 100 

Halve dag (WE + feestdag) 9u-13u of 13u-17u € 100 € 100 

Hele dag (WE + feestdag) 9u-17u € 150 € 150 

Ieder bijkomend begonnen uur € 30 € 30 

Indien er alleen in de cafetaria geconsumeerd wordt en deze blijft beschikbaar voor anderen, dan worden er geen 

tarieven aangerekend. (vb. groepen met wandelaars of fietsers die alleen wat nuttigen) 

Andere afspraken kunnen gemaakt worden in overleg. 

Capaciteit van de vergaderruimte: 

Cursusopstelling: 24 personen / theateropstelling voor lezing: ± 45 personen. 

Alle reserveringen dienen op voorhand aangevraagd te worden per e-mail: bc.hageven@natuurpunt.be 

of via 011/802 677. 

* Tarieven voor NP-afdelingen 

Natuurpunt-afdelingen hebben recht op een voordelige verenigingsprijs. Deze prijs is enkel geldig mits een 

minimum afname van 10 drankjes naar keuze uit ons assortiment… 

* Regeling voor partners van BC De Wulp 

De vaste partners, namelijk het bestuur van Pelt, Vlaamse MilieuMaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, 

Natuurpunt vzw, Natuurmonumenten en onze vrijwilligers mogen de infrastructuur gratis gebruiken, maar enkel 

na correcte afspraken met de administratie van het bezoekerscentrum. 
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Drankverbruik in de lokalen 

Dranken die we vooraf op aanvraag klaarzetten 

- Thermos koffie € 10 

- Thermos thee € 10 

- Kan water gratis 

Verder kunnen alle dranken genuttigd worden die op onze menukaart staan aan de geldende prijzen. 

Catering 

Op verzoek kunnen er broodjes, al dan niet met soep, voorzien worden. 

Hier heeft men de keuze uit belegde minibroodjes of halve stokbroden (smos, kip Hawaii, gerookte zalm…). 

Vlaaien behoren ook tot de mogelijkheid om besteld te worden. De keuze kan men vooraf doorgeven. 

Ook een buffet (warm of koud) is mogelijk in samenspraak met de verantwoordelijke. 

Flessen schuim- of andere wijnen behoren ook tot de mogelijkheid. 

De dranken, al dan niet alcoholisch, worden door ons aangekocht.  

Gidsen 

Indien u een gids wil huren ter verkenning van het Hageven, is dit mogelijk aan de volgende tarieven: 

Huur gidsen Scholen Privé 

Binnen Pelt Gratis € 50 

Buiten Pelt € 35 € 50 

Met beheerwerken Gratis Gratis 

Maximum 25 personen per gids. Indien met meer kan dit besproken worden met de gids en komt er een extra 

kost van € 2 per persoon bij, of er wordt een extra gids ingezet aan geldend tarief. 

Alle gegevens (aantal, datum, facturatiegegevens, …) doorgeven via e-mail. 

Facturen 

Facturen worden na de activiteit zo snel mogelijk aan de organisatoren bezorgd. De factuur wordt via 

overschrijving vereffend op het rekeningnummer van BC De Wulp BE20 9796 2254 1456. Als mededeling 

vermeldt u het “factuurnummer”. De betaling dient te gebeuren binnen de maand, te rekenen vanaf 

factuurdatum. 

Gidsen worden via Natuurpunt Pelt gehuurd en worden dus afzonderlijk gefactureerd. 

Indien niet tijdig betaald behouden wij het recht om het factuurbedrag te verhogen met een vast bedrag van € 50. 

Annuleringsvoorwaarden 

De zaal kan kosteloos geannuleerd worden tot ten minste veertien dagen vóór de afgesproken verhuur-datum. Bij 

laattijdige of geen annulering wordt het volledige bedrag (zaal + eventueel gemaakte onkosten) in rekening 

gebracht. De annulering kan via telefoon maar dient bevestigd te worden via brief of mail. 
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