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Feesten in De Schuur   
 

Heb je iets te vieren? Zoek je een gezellige plek om op een zondag tussen 
mei en september een drink te geven aan je vrienden en familie? Dan is De 
Schuur op Fort 3 in Borsbeek dé plek die je zoekt. Ideaal voor een 
verjaardagsfeest, babyborrel, communie, … 
Onze zomerbar in De Schuur is elke zondag open van mei t.e.m. september van 11u tot 19u. 
Vanuit onze foodtruck toveren we de heerlijkste snacks en maaltijden op je bord.       
   

 

o De Schuur bezoeken tijdens de zomerbar is gratis.  
o Je bestelt je drankjes en hapjes aan onze woonwagenbar en 

eetstand. Indien gewenst kunnen we werken met een 
jetonssysteem zodat je perfect controle houdt over je 
drankenbudget. Jetons worden ter plaatse afgerekend.  

o Eigen drank en hapjes zijn niet toegelaten.  
o We brengen je graag in contact met de cateraar van De Schuur. 

Hij zal je graag een gepast voorstel doen op basis van jouw 
wensen binnen het cateringaanbod van de dag.    

o Een tafel reserveren in De Schuur is niet mogelijk. Wil je wel 
graag je eigen plekje reserveren? Kies dan voor “Feestformule 
Zomerbar”. 

o Eigen decoratie is niet toegelaten. 
o Je consumpties worden ter plekke cash afgerekend. 

 
Feestformule “Zomerbar”   

o Je reserveert vooraf een aparte zone in De Schuur exclusief voor 
jouw gezelschap. Wij zorgen voor een sfeervol ingerichte zone 
(8mx8m), grenzend aan ons zomerterras.   

o Deze zone is toegankelijk tijdens de openingsuren van de zomerbar.  
o Capaciteit van deze zone (binnen) : Maximum 50 personen. 
o Het terras blijft toegankelijk voor iedereen. 
o Decoratie toegestaan in overleg, uitsluitend in deze aparte zone.  
o Alle andere voorwaarden zijn dezelfde als hierboven. 
o Indien gewenst zorgen we ook voor aangepaste animatie of act op maat. Prijzen op aanvraag.  
 

 
Feestformule “Zomerbar” 
 
Gebruikerskost: 200 euro + BTW 21%. Maximum 50 personen. Je reservatie is pas geldig bij betaling via 
overschrijving. Je drankverbruik en catering betaal je de dag zelf. (enkel cash, geen bankkaarten).    
Gratis ruime parking naast De Schuur. 

 


