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Hoe huur je een ruimte in Tabloo?
Blader door deze brochure en ontdek ons aanbod aan 
polyvalente ruimtes, buitenruimtes en materiaal. 
Om te reserveren neem je rechtstreeks contact op met Tabloo. 
Op www.tabloo.com kan je nagaan wanneer welke 
ruimtes beschikbaar zijn en deze ook rechtstreeks reserveren.

Organiseer je een publiek evenement?
Op de evenementenkluis van de gemeente Dessel vind je 
alle nodige info voor het organiseren van evenementen 
(activiteiten) die publiek toegankelijk zijn.
 

Contacteer ons
Tabloo
Gravenstraat 3
2480 Dessel
Tel. 014 33 40 50
E-mail: verhuur@tabloo.com

Parking
Tabloo heeft een ruime en gratis 
parking voor fietsen, auto’s en 
bussen.

Toegankelijkheid
Alle ruimtes zijn toegankelijk voor 
buggy’s en rolstoelgebruikers.
Tabloo is een gebouw met label 
A, wat betekent dat het 
basistoegankelijk is 
voor mensen met een 
beperkte mobiliteit.

Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro, 
inclusief btw.

Dagindeling
De dagdelen zijn als volgt 
ingedeeld:
– Voormiddag: 8u00 - 13u00
– Namiddag: 13u00 - 18u00
– Avond: 18u00 - 23u00

Catering
De uitbater van brasserie 
Bistroo in Tabloo werkt voor jou 
graag een cateringvoorstel op 
maat uit. Neem contact via 
bistroo@tabloo.com. 
Of je kan kiezen voor één van 
de bestaande arrangementen, 
te vinden op :
www.tabloo.com/bistroo.

Algemene info

Welkom  
bij Tabloo !
Een workshop, lezing, voordracht of studiedag? 
Een vergadering of eerder een film-, toneel- of 
muziekvoorstelling? We ontvangen je met open 
armen in ons ontmoetingscentrum Tabloo in 
Dessel.

Met een een theaterzaal, evenementenweide, 
tentoonstellingsruimte en diverse polyvalente 
ruimtes is Tabloo de geknipte plek om de meest 
uiteenlopende activiteiten of evenementen te 
organiseren.

Ontdek in onze brochure hoe we met onze 
accommodaties en materiaal jouw evenement 
kunnen inspireren en ondersteunen.

Tabloo is een initiatief van NIRAS (de instelling die instaat voor het veilige beheer van radioactief afval 
in ons land), samen met de partnerschappen STORA en MONA en hun respectievelijke gemeenten Dessel 
en Mol. 
Verantwoordelijke uitgever: Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS: Kunstlaan 14, 1210 Brussel. 
Redactie afgesloten op 20/12/2022.
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Zaal Alfa
Zaal Bèta
Zaal Alfa is een polyvalente zaal gelegen op het 
gelijkvloers, met rechtstreekse toegang tot het 
landschapspark. 
Zaal Bèta is volledig gelijkaardig.

  54 m² 

   18*/ 22**/ 44***/ 88**** dagdeel

  Wifi

  10 tafels - 30 stoelen

Zowel zaal Alfa als zaal Bèta is uitgerust met:

  Spoeltafel

   Flipchart

  Projectie

Zaal Alfa en Bèta 
(gekoppeld)
Zalen Alfa en Bèta zijn naast elkaar gelegen en 
kunnen ook als één vergader- of polyvalente 
ruimte gehuurd worden. Ze zijn gelegen op het 
gelijkvloers, met rechtstreekse toegang tot 
het landschapspark. 

Zaal Gamma
Gamma is een polyvalente zaal gelegen op 
het gelijkvloers nabij de inkom.

  108 m² 

   36*/ 44**/ 88***/ 176**** dagdeel

  51 m² 

   18*/ 22**/ 44***/ 88**** dagdeel

  Wifi

  20 tafels - 60 stoelen

Deze zaal is uitgerust met:

  Spoeltafel

   Flipchart

  Projectie

  Wifi

  6 tafels - 30 stoelen

Deze zaal is uitgerust met:

  Spoeltafel

   Flipchart

Polyvalente 
ruimtes

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

Er mag niet gekookt worden in deze ruimtes.

  Projectie

De vergaderzaal staat in een basisopstelling, na afloop zet je de tafels en stoelen zo terug. Het kleine afval kan je kwijt in 
de vuilbak(ken) op het centrumplein, al het andere afval neem je mee terug. Wil je dat wij de zaal voor je klaarzetten in 
een bepaalde opstelling en achteraf ook opruimen? Dat kan voor € 40 (vermeld dit bij je reservering). Liet je de zaal na 
afloop niet netjes achter, dan rekenen we een vergoeding van € 60 aan.

Er mag niet gekookt worden in deze ruimtes.

De vergaderzaal staat in een basisopstelling, na afloop zet je de tafels en stoelen zo terug. Het kleine afval kan je kwijt in 
de vuilbak(ken) op het centrumplein, al het andere afval neem je mee terug. Wil je dat wij de zaal voor je klaarzetten in 
een bepaalde opstelling en achteraf ook opruimen? Dat kan voor € 40 (vermeld dit bij je reservering). Liet je de zaal na 
afloop niet netjes achter, dan rekenen we een vergoeding van € 60 aan.
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Zaal Proton
Deze multifunctionele zaal is een afzonderlijk 
te gebruiken onderdeel van de theaterzaal, 
gelegen op het gelijkvloers, met directe 
toegang tot centrumplein en buitenplein. 
Zaal Proton heeft grote vouwwanden aan 
beide zijden die geopend kunnen worden, 
wat mogelijkheden biedt om deze ruimte te 
gebruiken in combinatie met de buitenruimte 
Proton of met het centrumplein.

Bij de huur van Proton wordt een vierde 
van het centrumplein gratis ter beschikking 
gesteld als ontvangst- of receptieruimte.

Zaal Neutron
Het auditorium Neutron is een onderdeel 
van de theaterzaal, gelegen op het 
gelijkvloers, met directe toegang tot het 
centrumplein. Het auditorium biedt plaats 
aan 202 personen. Ideaal voor lezingen, 
product- en filmvoorstellingen.

Bij de huur van Neutron wordt een vierde 
van het centrumplein gratis ter beschikking 
gesteld als ontvangst- of receptieruimte.

Proton en Neutron
Het auditorium Neutron en de podiumzaal 
Proton vormen samen een volwaardige 
schouwburg. De podiumruimte Proton 
heeft grote vouwwanden aan beide zijden, 
wat mogelijkheden biedt om deze ruimte te 
gebruiken in combinatie met de buitenruimte 
Proton of met het centrumplein. 

Tabloo beschikt over een theateraankleding 
met verdraaibare doeken die de coulissen 
kunnen vormen en een voor- en achterdoek.
Tabloo stelt geen theatertechnieker ter 
beschikking.

Bij de huur van Neutron wordt een vierde 
van het centrumplein gratis ter beschikking 
gesteld als ontvangst- of receptieruimte.

  108 m² 

   53*/ 66**/ 132***/ 264**** dagdeel 
         132*/ 165**/ 330***/ 660**** dag          

         Op- en afbouw of repetitie: 
         18*/ 22**/ 44***/ 88**** dagdeel 

  166 m² 

   202 zitplaatsen   
(of 193 vaste zetels en 5 rolstoelplaatsen)

   53*/ 66**/ 132***/ 264**** dagdeel 
         132*/ 165**/ 330***/ 660**** dag

  274 m² (publiek én scène)

   202 zitplaatsen (of 193 vaste  
zetels  en 5 rolstoelplaatsen)

   Lezingen, voordrachten en studiedagen: 88*/ 112**/224***/ 448**** dagdeel
         Lezingen, voordrachten en studiedagen:  248*/ 310**/ 620***/ 1240**** dag

         Toneel- en/of muziekvoorstellingen:  106*/ 133**/ 266***/ 532**** dagdeel
         Toneel- en/of muziekvoorstellingen:  266*/ 333**/ 666***/ 1332**** dag
     
         Op-en afbouw of repetitie:   18*/ 22**/ 44***/ 88**** dagdeel

  Wifi

Deze zaal is uitgerust met:

Deze zaal is uitgerust met:

   Projector, 18 theaterspots,  
geluidsinstallatie afgestemd op spraak 

   Spreekgestoelte

   Spreekgestoelte   Wifi

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

In deze ruimtes mag niet gegeten of gedronken worden. In deze ruimtes mag niet gegeten of gedronken worden.

   Projector, 18 theaterspots, geluidsinstallatie afgestemd op spraak 
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Centrumplein
Het centrumplein is een overdekt 
binnenplein op het gelijkvloers. Een plek 
die uiterst geschikt is voor samenkomsten, 
recepties,...

  488 m² 

  400 personen

  106*/ 133**/ 266***/ 532**** dagdeel  
         266*/ 333**/ 666***/ 1332**** dag 
 
Op- en afbouw: 
         35*/ 44**/ 88***/ 176**** dagdeel

Evenementenweide
De evenementenweide strekt zich uit over 5 ha. 
Aan de achterkant wordt Tabloo omringd door 
bosrijke omgeving, met ontelbare mogelijkheden 
voor buitenactiviteiten of evenementen.

  50.000 m² 

   53*/ 66**/ 132***/ 264**** dagdeel 
132*/ 165**/ 330***/ 660****dag

  Evenementenkast met stroomvoorziening

Deze buitenruimte is uitgerust met:

Buiten- 
ruimtes

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen 
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

Deze ruimtes kunnen niet gebruikt worden voor dansfeesten.
Buitenruimtes kunnen niet worden gebruikt voor fuiven, of voor activiteiten die overmatige schade berokkenen aan 
het terrein.

Tentoonstellings- 
ruimte Tempoo
De tijdelijke tentoonstellingsruimte bevindt 
zich op  de tweede verdieping.

  234 m² 

   max. 100 personen

   67*/ 84**/ 168***/ 336**** dag
         250*/ 250**/ 500***/ 1000**** week

  Wifi

Deze ruimte is uitgerust met:

  Wifi

Deze ruimte is uitgerust met:

  40 richtbare pendelspots

  Ophangsysteem langs alle wanden (100 lopende meter) 
  Mobiele wanden 
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Dakterras Panoo
Dakterras met zicht op het landschapspark, 
buiten op de derde verdieping. Het terras is 
niet overdekt.

Partytafels
Tabloo heeft 10 vierkante partytafels ter 
beschikking.  

Mobiele toog
Tabloo stelt 2 togen met koeling ter 
beschikking (samen 4 lopende meter).
Er is ook een mobiele toog met spoelbak.

Podium
Tabloo beschikt over een podium van 
maximaal 40 m2 en 20, 40 of 60 cm hoog. 
Eén podiumelement is 2 m2. 
De podiumelementen worden verhuurd 
per 6 stuks en zijn zelf op te bouwen.

Mobiele 
geluidsinstallatie
Tabloo heeft een mobiele geluidsinstallatie 
(trolley) met 2 microfoons ter beschikking.

Buitenzone Proton
Deze buitenzone sluit aan bij podiumzaal 
Proton. Ideaal voor publiek bij een 
openluchtvoorstelling in zaal Proton. 
De locatie kan alleen in combinatie met zaal 
Proton gebruikt worden.

  72 m² 

  50 personen

   106*/ 133**/ 266***/ 532**** dagdeel 
266*/ 333**/ 666***/ 1332****dag

   10*/ 20***/ 40**** per 5 stuks / dag 
         30*/ 60***/ 120**** per 5 stuks / 5dagen   25*/ 50***/ 100**** dag

         

   10*/ 20***/ 40**** per 6 stuks/dag 
         30*/ 60***/ 120**** per 6 stuks/5 dagen

   25*/ 50***/ 100**** dag

  200 m² 

   24*/ 30**/ 60***/ 120**** dagdeel 
60*/ 75**/ 150***/ 300****dag

Materiaal

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weektarief geldig op ma, di, wo, do en vrij (overdag)
**  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol - weekendtarief geldig op vrij (avond), za, zon en feestdagen  
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

Buitenruimtes kunnen niet worden gebruikt voor fuiven, noch voor activiteiten die overmatige schade berokkenen 
aan het terrein.

*  Verenigingen en privépersonen uit Dessel en Mol
***  Verenigingen en privépersonen niet uit Dessel en Mol
****  Bedrijven

Het gebruik van de materialen wordt gekoppeld aan de organisatie van een activiteit in of rond Tabloo.



Tabloo, 
dat is ook
ontdekken
ontmoeten
luisteren
genieten
dromen
verbazen
wandelen
fietsen
verwonderen
creëren
…

Ontdek ons programma op tabloo.com


