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Inschrijving chalet bij de ijspiste - 2012/2013 

 
Dienst feestelijkheden 
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM 
T 056 62 12 11 
F 056 62 12 90 
ijspiste@waregem.be 
www.waregem.be/ijspiste 
 

Openingstijden 
Voormiddag: 
Van maandag tot zaterdag van 9.00u. tot 12.00u. 
Namiddag: 
Maandag – woensdag – donderdag: van 14.00u. tot 17.00u. 
Op dinsdag van 12.00u. tot 18.30u. 
Zaterdag: 
Van 9.00u. tot 12.00u. 

 
Hoe verloopt een aanvraag door jouw vereniging voor een chalet aan de ijspiste? 
Je kunt jouw aanvraagformulier indienen aan de balie van de stadswinkel of via mail tot en met 31 oktober 2012. 
Halverwege november krijg je bericht over de chalet en de datum die voor jouw vereniging werd gereserveerd. 
Er wordt rekening gehouden met de chronologie per inschrijving. 
Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld? 
De inschrijving is gratis. Je beschikt over elektriciteit en mag maximum 2000 watt aansluiten. 
Openingstijden ijspiste van vrijdag 7 december 2012 tot en met zondag 6 januari 2013. 
maandag – dinsdag - donderdag: 17.00u. – 21.00u. 
opgelet: gesloten op 10, 11 en 13 december 
woensdag: 14.00u. – 21.00u. en vrijdag 17.00u. – 22.00u. 
schoolvakanties en weekends: 11.00u. – 22.00u. 
kerstavond en oudejaarsavond: 11.00u. – 16.00u. 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag: 14.00u. – 22.00u. 

In te vullen door de vereniging 

1. Vul hieronder de gegevens van jouw vereniging in. 

 naam vereniging*   
  Contactpersoon*   
  Adres*   Huisnummer*     
  Gemeente*   Postnummer*     
  e-mail   
  lid van adviesraad  

kruis aan  
 jeugdraad  cultuurraad 

  sportraad  andere  

(* = verplicht in te vullen veld) 

2. Vul hieronder de gegevens in over de producten die jouw vereniging wenst te verkopen. 

  

  

  

3. Data voorkeur (Verplicht drie keuzes op te geven)! 
Indien je geen drie keuzes aankruist loop je meer risico om geen chalet te krijgen. 

  eerste keuze  dag     maand   jaar          

 
 tweede keuze  dag     maand   jaar          

 
 derde keuze  dag     maand   jaar          
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In bijlage 
Gebruikersreglement chalet. 

Ondertekening 

4. Vul de volgende verklaring in. 
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. 

 voornaam en naam   
  datum  dag     maand   jaar          

 
 

handtekening 
 

 

 In te vullen door de administratie 

 Ontvangen op   
  door   

 


