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De Christelijke Mutualiteit is niet 
alleen een verzekeringsinstelling.  
Vanuit een diepe bekommernis om 
het welzijn en de gezondheid van 
de mensen werkt de Christelijke 
Mutualiteit aan de uitbouw van 
sociale doelstellingen.
Ons ziekenfonds is méér dan ooit 
een welzijnsfonds!
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VOORWOORD

Deze brochure informeert je over 
de mogelijkheden van het Hof van 
Watervliet als ontmoetingscentrum.

De verschillende zalen worden één voor 
één voorgesteld.

Daarnaast geven we een overzicht van 
de gebruiksmodaliteiten van het centrum.

Natuurlijk zijn we bereid tot het geven 
van méér inlichtingen.  Met specifieke 
vragen kan je altijd terecht.

We bieden je graag deze brochure 
aan en hopen je binnenkort te mogen 
ontmoeten.



�

01

10 tafels 80/80
aantal stoelen: (40)
oppervlakte: 95 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 6,00 euro
opstelling: los
dimverlichting
CD
stenen vloer
tapijt

Hof van Watervliet

Welkom in het Hof van Watervliet, het 
druk bezochte en open ontmoetings- 
en welzijnscentrum van de Christelijke 
Mutualiteit Brugge.  Je bent er te 
gast in het prachtig gerestaureerd 
middeleeuws patriciërshuis of in de 
nieuwe vleugel.
Welzijn en gezondheid, in al zijn 
facetten, staan centraal in onze 
werking.  Bijgevolg is het centrum 
volledig toegankelijk.
Verenigingen, vzw’s, opleidings-
instellingen en scholen vinden hier 
degelijke en sfeervolle accommodatie.  
Samen met hen bieden we een grote 
waaier van vormende momenten, 
gezellige ontmoeting, creatieve ateliers 
en goede informatie.
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12 tafels 80/80
aantal stoelen: 16 + (12)
oppervlakte: 50 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 7,00 euro
opstelling: los
verduisterbaar
stenen vloer

reservatie

Reservaties verlopen via het 
secretariaat van het Hof van 
Watervliet, Oude Burg 27, 8000 
Brugge, tel. 050 44 03 77.

De aanvragen gebeuren steeds 
vóóraf en bij voorkeur per e-mail of 
schriftelijk.

Bij een reservatie proberen we zoveel 
mogelijk met je specifieke vragen en 
wensen rekening te houden.

We kunnen niemand een vast lokaal 
garanderen.

Alleen reservaties tot maximum 12 
maanden vóóraf, worden aanvaard.
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1 ovale tafel 240/200
aantal stoelen: 10
oppervlakte: 20 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 3,00 euro
opstelling: vast
verduisterbaar
stenen vloer

gebruikersovereenkomst

Bij reservatie wordt een schriftelijke 
of digitale gebruikersovereenkomst 
opgemaakt.  Hierin staan de gemaakte 
afspraken en het huishoudelijk 
reglement.
De gebruikersovereenkomst geldt 
als definitieve bevestiging van je 
reservatie.
Bij niet-naleving van het huishoudelijk 
reglement of bij niet-annulering van 
de reservatie zal een financiële 
compensatie aangerekend worden.
Gebeurt de annulatie binnen de 
week voorafgaand aan het geplande 
initiatief, dan worden onderhoudsforfait 
en materiaalkosten eenmalig 
aangerekend.
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20 tafels 80/80 en 1 tafel 180/80
aantal stoelen: 39 + (20)
oppervlakte: 85 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 12,00 euro
opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
CD
micro-aansluiting
parket

onderhoudsforfait

Voor het gebruik van de zalen wordt 
een onderhoudsforfait aangerekend.  
Dit forfait is zeer democratisch en 
enkel kostendekkend (voor verlichting, 
verwarming, sanitair en onderhoud).

Het onderhoudsforfait wordt bepaald 
per dagdeel: voor-, namiddag of 
avond.
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6 tafels 180/80 en 3 tafels 120/80
aantal stoelen: 42
oppervlakte: 50 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 8,00 euro
opstelling: los
verduisterbaar
parket

audiovisueel materiaal

Voor bepaalde materialen wordt een 
forfait per dagdeel aangerekend.

wit bord met stiften .... gratis
flip-over met stiften .... gratis
micro .......................... gratis

(enkel zaal 04, 07, 14,  
zolders en Orangerie)

yogamatje .................. gratis
projectietafel .............. gratis
scherm ....................... gratis
overhead ..................... 2,50 euro
dia ............................... 2,50 euro
CD .............................. 2,50 euro
video ........................... 5,00 euro
DVD ............................ 5,00 euro
beamer ..................... 15,00 euro

(enkel zaal 07 en 14)

Het audiovisueel materiaal moet je 
vooraf, bij reservatie, aanvragen.

Het aangevraagde materiaal wordt 
gebruiksklaar in de zaal gezet.

■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
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1 ovale tafel 240/200
aantal stoelen: 10
oppervlakte: 20 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 3,00 euro
opstelling: vast
verduisterbaar
stenen vloer

dranken

koffie, melk, suiker  3,50 euro 
(per thermos = 12 kopjes)

thee (per zakje) 1,00 euro
pils 1,00 euro
Hoegaarden 1,50 euro
literfles water 2,00 euro 

(plat en bruis)
limonade 1,00 euro
ice-tea 1,00 euro
cola 1,00 euro
fruitsap 1,00 euro

Het is verboden eigen dranken mee te 
brengen.

■

■
■
■
■

■
■
■
■
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16 tafels 120/60
aantal stoelen: 100
oppervlakte: 110 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 16,00 euro
opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
CD
beamer
2 micro’s
vast projectiescherm
spreekgestoelte
podium 500/200
linoleum

bediening

Dranken

Tijdens de weekdagen:

Voor activiteiten in de voor- 
of namiddag worden vooraf 
aangevraagde koffie, thee en 
literflessen water schenkklaar in 
de zaal gezet.  ’s Avonds kan je 
zelf koffie en thee zetten.  Je kan 
gebruik maken van de keuken waar 
alle nodige materiaal en ook melk 
en suiker aanwezig zijn.  Je moet 
wel zelf koffie en thee meebrengen.
Naast de vooraf aangevraagde 
literflessen water vind je nog extra 
flessen in de keuken.
Wie nog andere frisdranken 
wenst, kan gebruik maken van de 
drankautomaten.

■

■

■
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8 tafels 120/70 en 
2 trapeziumtafels 140/70/70
aantal stoelen: 22 + (8)
oppervlakte: 40 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 6,00 euro
opstelling: los
verduisterbaar
linoleum

Tijdens het weekend (vrijdagavond tot 
en met zondagavond):

Je kan zelf koffie en thee zetten.  
Je kan hiervoor gebruik maken 
van de keuken waar alle nodige 
materiaal en ook melk en suiker 
aanwezig zijn.  Je moet wel zelf 
koffie en thee meebrengen.
Wie water of andere frisdranken 
wenst, kan gebruik maken van de 
drankautomaat in de keuken op het 
gelijkvloers of in de inkomhall.

■

■
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8 tafels 140/80 
aantal stoelen: 20
oppervlakte: 41 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 8,00 euro
opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
stenen vloer

bediening

Broodjes en gebak

Het Hof van Watervliet heeft 
geen eigen aanbod en regelt ook 
geen afspraken met traiteurs of 
leveranciers. 
Wie toch een broodjesmaaltijd of 
versnapering wenst, moet dit zelf 
bestellen en meebrengen.
Je kan gebruik maken van 
dessertbordjes, bestek, 
taartenschotels en -scheppers die 
je in de keuken vindt.

■

■
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3 tafels 150/100
aantal stoelen: 18
aantal krukken: 6
oppervlakte: 47 m²
onderhoudsforfait/dagdeel:  
15,00 euro voor kooklessen;  
7,00 euro voor vergaderingen
opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
radio
stenen vloer

leskeuken

De volledig ingerichte leskeuken is 
geschikt voor kooklessen allerhande 
met groepen tot maximum 20 
deelnemers.

Centraal in de keuken is het 
kookeiland (zie plan) met 
elektrisch fornuis bestaande uit 8 
inductiekookplaten.  Daarnaast is 
er een ingebouwde heteluchtoven, 
een steamer en een microgolfoven.  
Er zijn voldoende werkvlakken, een 
afwasbak, koelkast, diepvries en een 
dampkap.

Alle kookgerei en eetgerief zijn ter 
plekke aanwezig.  Het gebruik is 
inbegrepen in het onderhoudsforfait.
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oppervlakte: 98 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 10,00 euro
dimverlichting
verduisterbaar
CD
radio
1 draagbare micro
parket

afwas

Tijdens de weekdagen:

Na de activiteit verzamel je alle 
glazen, koffiegerei en literflessen 
water op het bedieningswagentje 
of op het dienblad.  Je laat alles in 
de zaal staan.  Het weghalen en 
de afwas worden door ons gratis 
verzorgd.
Voor de afwas van dessertbordjes, 
bestek, taartenschotels en 
-scheppers wordt 0,10 euro per 
bestek gerekend.  Wie deze afwas 
zelf verzorgt, betaalt geen extra 
kosten.

Tijdens het weekend 
(vrijdagavond tot en met 
zondagavond):

Je moet alles zelf afwassen en in de 
keuken terugzetten.

■

■
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4 tafels 150/50
aantal stoelen: 90
oppervlakte: 98 m²
onderhoudsforfait/dagdeel:20,00 euro
opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
CD
radio
beamer
2 vaste micro’s en 1 draagbare micro
vast projectiescherm
spreekgestoelte
podium 400/170
parket

gebruik accommodatie

De accommodatie wordt iedere dag 
opengesteld.  Het begin- en einduur 
van jouw activiteit kan liggen tussen 
08.30 en 22.30 uur.

Alle zalen zijn mooi en degelijk 
ingericht.  We rekenen erop dat je 
als gebruiker zorgzaam omgaat met 
materiaal en meubilair.

De zalen vind je altijd in een 
basisopstelling.  Als gebruiker ben je 
verantwoordelijk om na de activiteit 
de zaal in dezelfde opstelling terug te 
plaatsen.

We verwachten dat je de zaal in 
dezelfde staat verlaat als bij het 
binnenkomen: tafels vegen, lichten 
doven, ramen dicht, ...
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Hof Lanchals
Oude Burg 21
8000 Brugge

10 ronde tafels (120)
alternatief: 5 rechthoekige tafels 
(1 tafelblad op 2 ronde tafels)
aantal stoelen: 50
oppervlakte: 92 m²
onderhoudsforfait/dagdeel: 
van 25,00 euro tot 200,00 euro
waarborg bij maaltijden en 
recepties: 124,00 euro

orangerieorangerie

Op het einde van de binnentuin 
van Hof Lanchals, Oude Burg 21, 
staat de Orangerie, gebouwd op de 
Reieoever.  Dit unieke plekje wordt 
ook opengesteld voor het niet-
verenigingsleven.

De aanwezigheid van een 
volledig ingerichte keuken op 
de kelderverdieping biedt je de 
bijkomende mogelijkheid om hier 
etentjes, koffietafels, recepties, … voor 
gezelschappen tot 50 personen te 
plannen.

Voor maaltijden en recepties kan 
je kiezen voor zelfkook of je kan 
samenwerken met een traiteurdienst.

opstelling: los
dimverlichting
verduisterbaar
CD
radio
micro
parket
geen tafellinnen
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Hof Lanchals
Oude Burg 23
8000 Brugge

bruikbare 
oppervlakte: 
2.1: 36 m²
2.2: 99 m²
2.3: 54 m²
2.4: 110 m²

multifunctioneel presentatiemateriaal: 
ophangsystemen, kubussen, 
vitrinekasten, tafels
indirecte verlichting van de dakkap en 
rails met verplaatsbare spots
vast tapijt
CD
radio
micro
onderhoudsforfait/dag: 
van 7,50 euro tot 50,00 euro

zolderstentoonstellingsruimtes

De zolders, gelegen in Oude Burg 23, 
getuigen van Brugges geschiedenis. 
De kern van het laatmiddeleeuwse Hof 
Lanchals is hier duidelijk zichtbaar.  
De eikenhouten dakkap met prachtige 
gebinten is grotendeels bewaard.

De 4 ruime zolders zijn volledig 
ingericht als tentoonstellingsruimtes 
en worden opengesteld voor 
artistieke, educatieve en culturele 
tentoonstellingen van verenigingen, 
vzw’s, scholen en privé-kunstenaars.
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afrekening

De afrekening gebeurt nadien en via 
overschrijving.

Je ontvangt van ons per post een 
overzicht van de gemaakte kosten: 
onderhoudsforfait, audiovisueel 
materiaal, verbruikte dranken en 
eventuele andere kosten.

We rekenen erop dat je het 
verschuldigde bedrag binnen de 
maand stort op onze rekening.
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zaalverwijzing

Op de centrale muur van de 
binnenkoer van het Hof van Watervliet 
en binnenin de twee gebouwen is 
een scherm bevestigd.  Hierop krijg je 
telkens een overzicht van alle zalen.  
Per dagdeel worden de activiteiten 
hierop vermeld.

In het gebouw is een duidelijke 
bewegwijzering aanwezig.
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samenwerkings- 
mogelijkheden

We doen méér dan het louter ter 
beschikking stellen van zalen!  We 
zijn bereid tot samenwerking met 
de gebruikers op diverse vlakken.  
Voorstellen zijn steeds welkom.

We maken je activiteiten mee 
bekend.  Folders en affiches kan je 
kwijt op speciaal voorziene rails en 
folderbakken in het centrum.

In het secretariaat krijg je advies 
in verband met de praktische 
organisatie van je vergaderingen.

Startende groepen, actief op vlak 
van welzijn en gezondheid, worden 
vanuit het Hof van Watervliet extra 
ondersteund en begeleid.

samenwerkings- 
mogelijkheden

Vanuit de dienst 
Gezondheidspromotie CM 
Brugge, gevestigd in de Oude 
Burg 23, werken we graag samen 
initiatieven in verband met ziekte 
en gezondheid uit: infoavonden, 
projecten, cursussen,  
tentoonstellingen, …

Het Hof van Watervliet is een 
welzijnscentrum.  We bespreken 
graag met jou alle nieuwe 
mogelijkheden op dit vlak.
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secretariaat

Hof van Watervliet
Oude Burg 27
8000 Brugge
tel. 050 44 03 77
fax 050 44 05 07
e-mail: hofvanwatervliet.brugge@cm.be
website: www.hofvanwatervliet.cm.be

Het secretariaat is open iedere weekdag 
‘s morgens van 09.00 tot 12.00 uur en 
‘s namiddags van 14.00 tot 17.00 uur.
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vergadermogelijkheden in CM-kantoren

Brugge – Rand
Assebroek, Prins Karellaan 2 A, tel. 050 82 51 26
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 25

Sint-Jozef, Koolkerkse Steenweg 148, tel. 050 67 51 03
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 50

Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 118, tel. 050 35 91 64 
(tussen 17.00 en 21.00 uur)
Aantal vergaderzalen: 3 – Capaciteit: 86, 32 en 10

Sint-Michiels, Koningin Astridlaan 2, tel. 050 38 36 37
Aantal vergaderzalen: 2 – Capaciteit: 96 en 42

Sint-Pieters, Tempelhof 75, tel. 050 31 20 80
aantal vergaderzalen: 2 – Capaciteit: 76 en 24

Kust
Blankenberge, Weststraat 88, tel. 050 51 15 88
Aantal vergaderzalen: 2 – Capaciteit: 120 en 25

Heist, Stadhuisstraat 32, tel. 050 51 15 88
Aantal vergaderzalen: 3 – Capaciteit: 120, 60 en 10
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Oostkamp – Beernem
Sijsele, Dorpsstraat 96, tel. 050 82 51 26
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 50

Oedelem, J. Creytensstraat 21, tel. 050 78 02 79
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 40

Oostkamp, Kortrijksestraat 66, tel. 050 84 18 44
Aantal vergaderzalen: 3 – Capaciteit: 100, 40 en 20

Torhout – Zedelgem
Loppem, Stationsstraat 19, tel. 050 82 22 56
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 55

Zedelgem, Groenestraat 90, tel. 050 20 01 06
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 45

Torhout, Burg 49, tel. 050 20 01 06
Aantal vergaderzalen: 1 – Capaciteit: 70




