
The Glasshouse 

Locatie voor day-events (9u -23u) 

Christoph & Lien, Box in a Box, Pontstraat 7A, 9031 Drongen.  

Tel. 0475/668447 

 

The glasshouse omvat 

- een in-house verwarmde serre voorzien van professioneel kookeiland 

(inductiekookplaat 5 zones, microgolf / grill-oven, steamer-oven, 

vaatwas, frigo, grote spoelbak) en voorzien van kookgerei en bestek. 

- indoor ruimte (56m²) onder eikenhouten spantenplafond verwarmd 

met warmtestralers (all season). Zittend 40 pers., staand 60 pers. 

Max. 

- zuidterras 140m²  

- middenplein hoeve met waterpartij eventueel bij te huren.  

 

Prijzen / dag. Inclusief aanlevering dag-1 en afbouw dag+1. 

- Serre met keuken en indoorruimte (bv kooksessies, proeverij… max 

15 pers.); 200€ excl. btw 

- Serre, keuken, indoorruimte en zuidterras (bv babyborrel, 

pensioenfeest, familiefeest, bedrijfsevent,… max 50 pers.); 500€ 

excl. btw 

- Extra middenplein hoeve (open poortverhuur, max 100 pers.); +200€ 

excl. btw  

- Grotere events (bedrijfsevents, familiefeesten,…); op maat / te 

bespreken. 

 

- Toiletten steeds ter beschikking in de kleinere stal. 

- waarborg; 200€ voor aanvang event.  

 

Verhuurafspraken 

- Bij boeking wordt een toegangscode meegegeven om het hek te 

openen. Bij afrijden opent het hek automatisch. 



- Omwille van de veiligheid en organisatie wordt er gewerkt met een 

aantal vaste leveranciers van drank, catering en supply van 

feestmateriaal. Lijst zie onderaan. 

- Parkeren wordt enkel toegestaan op de kasseistrook naast het 

terras of aan straatzijde. In geen geval op het middenplein. Let er op 

dat de wagens van andere gasten niet geblokkeerd staan. 

- Gelieve de rust en privacy van eventuele gasten in de vakantiegites 

te respecteren.  

- Onze hond Aiko, een Border Collie of schaapdrijvershond, is 

bijzonder menslievend en speels. Gelieve hem echter niet te 

voederen. Ook andere honden zijn niet toegelaten. Gelieve ook de 

schapen en geiten niet te voederen, noch op de weide te lopen. 

- Wijzelf zijn in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen 

of diefstal. 

- Gelieve tijdig een ondernemingsnummerdoor te geven indien 

beschikbaar. Na het event wordt een factuur opgemaakt en bezorgd 

aan de aanvrager. 

 

 

Vaste toelevering; om organisatorische - en veiligheidsredenen werken we 

enkel met een aantal vaste leveranciers die de toegangscode krijgen en de 

manier van werken respecteren. Het is jullie vrij hier een keuze uit te 

maken. 

- Partymakers; www.partymakers.be , 0486/255321 

- DWC verhuur 

- BPCatering 

- Traiteur Vlaemynck Wondelgem 

- Levi Party Rental www.levipartyrental.be  

- De Fruyt drankcentrale Prik en Tik Zomergem 

- V-Formation Evergem https://v-formation.be/ 

-  

Andere leveranciers moeten eerst worden voorgelegd en goedgekeurd. 
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