
KSA Brakel - verhuur lokaal & terreinen 
 

Zoekt u soms een lokaal voor een weekend of andere overnachtingen, dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. KSA-VKSJ Brakel beschikt over een groot, nieuw lokaal (het ‘Sint-Paulusheem’), gelegen 
in het centrum van Nederbrakel, aan de achterkant van de brandweerkazerne. Dankzij ons ruim 
lokaal en uitstekende ligging is er voldoende plaats voor talloze activiteiten. 

 
Adres (Google Maps link): 
 

 KSA-Lokaal Sint-Paulusheem 

 Driehoekstraat 80A 
9660 Nederbrakel 

 

 
 
 

Contact: 
 
Pieter Coesens 
Valkenstraat 60 
9660 Nederbrakel 
 
tel: 0478/47 38 57 
e-mail: verhuur@ksavksjbrakel.be 
 
 
Prijs: 
 
€ 3 per nacht, per persoon (exclusief water, gas, elektriciteit en ophalen afval). 
 
 
Omgeving: 
 

 Krantenwinkel en apotheek op 5 min. te voet 

 Bakker op 5 min. te voet 

 Centrum op 5 min. te voet 

 Supermarkt (Colruyt, Delhaize, Aldi, Lidl) op 20 min te voet 

 Park ‘De Rijdt’ op 10 min te voet 

 Zwembad & sporthal op 20 min te voet 
 

https://www.google.be/maps/place/Driehoekstraat+80,+9660+Brakel/@50.8069367,3.7636255,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3085d748395ad:0x37f6e24dae17b8f3
https://www.google.be/maps/place/Driehoekstraat+80,+9660+Brakel/@50.8069367,3.7636255,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3085d748395ad:0x37f6e24dae17b8f3
https://www.google.be/maps/place/Driehoekstraat+80,+9660+Brakel/@50.8069367,3.7636255,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3085d748395ad:0x37f6e24dae17b8f3
https://www.google.be/maps/place/Driehoekstraat+80,+9660+Brakel/@50.8069367,3.7636255,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3085d748395ad:0x37f6e24dae17b8f3
mailto:verhuur@ksavksjbrakel.be
https://www.google.be/maps/place/Driehoekstraat+80,+9660+Brakel/@50.8069367,3.7636255,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3085d748395ad:0x37f6e24dae17b8f3


Accommodatie: 
 

 Max aantal personen: 40 

 Tenten kunnen bijgeplaatst worden op speelweide 

 Aantal gasbekkens + kookvuren: 6 

 Aantal speelruimtes: 1 

 Aantal bedden: geen 

 Servies & Bestek aanwezig: neen 

 Douches: geen 

 Aantal grote wasbakken: 1 binnen & 1 buiten 

 Aantal wc’s: 4 

 Speelterrein: ja 
 
 
Verhuur tenten: 
 
KSA-VKSJ Brakel beschikt over een 5-tal seniortenten (4m x 8m)  
en 2 grote eet- en speeltenten (m x m) 
 
Hieronder vind je prijzen: 
 

 Seniors: 
De huurprijs bedraagt € 100 voor een winstgevend evenement.  
De huurprijs bedraagt € 75 voor een niet-winstgevend evenement 
 

 Eet- & speeltent:  
De huurprijs bedraagt € 200 voor een winstgevend evenement.  
De huurprijs bedraagt € 150 voor een niet-winstgevend evenement 

 
Verdere info en boekingen bij Pieter via verhuur@ksavksjbrakel.be 
 
 
Verhuur materiaal: 
 
Je kan bij ons ook allerlei kookmateriaal, tafels, stoelen, banken, enz. huren. U moet wel eerst contact 
opnemen met de materiaalverantwoordelijke. Deze zal je dan zeggen wat beschikbaar is en wat de 
vraagprijs is.  
 
Voor meer info kan je terecht bij Pieter via verhuur@ksavksjbrakel.be. 
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