
 

TRAX - BAR 
TECHNISCHE FICHE 

 
 

 
 

ADRES 
Traxweg 1, 8800 Roeselare 
 

OMSCHRIJVING 
De BAR (gelijkvloers) is een polyvalente zaal met een capaciteit van 100 personen 
(staand). De glaspartij rondom kan volledig open, waardoor een uitbreiding op het 
terras mogelijk is. 

 

MEUBILAIR 
→ 4 receptietafels 

→ 65 stoelen 

→ 14 tafels 

 

OPPERVLAKTE 
100 m² 

 

AUDIOVISUEEL 
→ Vaste geluidsinstallatie met versterker, radio en inplugmogelijkheid voor 

laptop/MP3/Smartphone (aansluiting is minijack) 

→ Milieuvergunning muziek maximum 85 dB(A)LAeq,15min. (achtergrondmuziek) 

→ TV scherm 
o De aansluiting van het scherm is te vinden in de kabelgoot. 
o Voorzie je eigen kabel (VGA of HDMI of USB stick) 



 

FACILITEITEN 
→ Toog 

o Flessenfrigo voor 650 flesjes 
o Tapinstallatie met 2 tapzuilen 
o Assortiment glazen voor frisdrank, bieren, wijn & schuimwijn  
o Dubbele spoelbak en glazensproeier 
o Varia: afschuimers, inox potje, flesopeners, kurkentrekker en plateaus 

→ Berging 
o Spoelbak  
o Kastenwand 
o Geen keukenmateriaal aanwezig 
o Tapinstallatie (aansluiten vaten in berging Bar) 
o 2 vuilzakhouders 
o Poetsgerief 

→ Wifi 

→ Gedeeld sanitair (op gelijkvloers) voor alle gebruikers van dit TRAX-gebouw. 

→ Buiten: groenruimte/overdekte sokkel/skate-infrastructuur 

→ Parking voor huurders 
 

DRANKAFNAME 
Verplichte drankafname via vaste brouwer van TRAX. 
 
Dit standaardaanbod van drank is altijd aanwezig in de bar: 

− 1 bak Coca Cola 

− 1 bak Cola Zero 

− 1 bak Fanta 

− 1 bak Leberg plat 

− 1 bak Leberg bruis 

− 1 bak Looza 

− 1 tray Ice tea (blik) 

− 1 doos rode wijn 

− 1 doos witte wijn  

− 1 doos rosé 

− 1 bak Stella  

− 1 bak Rodenbach 

− 1 bak Omer  

− 1 bak Kriek St. Louis  
 
Wil je nog extra drank bestellen? Of wens je andere dranken die niet in deze lijst 
staan? Die kan je bestellen 2 weken voor de activiteit via het bestelformulier (te 
downloaden op de website). Mail het bestelformulier naar trax@roeselare.be 
 

MEER FOTO’S 
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PLAN TRAX GELIJKVLOERS 
 
 
 

 


