
(versie oktober 2022)

A.1 Zalen en terras

gans het jaar

O Buitentent (10x10=100 m2) per blok van 4 uur € 450

O Magnolia - gv per blok van 4 uur € 490

O Plataan - 1e v per blok van 4 uur € 490 afhankelijk van activiteit

O Chinese Toren per blok van 4 uur € 250

hoogseizoen (mei - sep) tussenseizoen (okt - apr)

O Terras exclusief per blok van 4 uur € 650 € 550 enkel in combi met zaalhuur

O Terras partieel per blok van 4 uur te bespreken te bespreken

O Zalen- en terrascombinaties

tot 24.00 uur na 24 u. - tot 2.00 u. na 2.00 u.

O Extra uren in zalen/terras per uur € 120 € 150 € 180

A.2 Catering

€ 250

€ 5

€ 250

€ 200

per taart € 75

A.3 Accessoires & extra's

stukprijs € 50

€ 725

€ 50

stukprijs € 75

stukprijs € 15

Tarieven zijn inclusief BTW - wijzigingen onder voorbehoud - beknopt overzicht / extra items op eenvoudige aanvraag / speciale wensen bespreekbaar

Mogelijkheid tot eigen feestdecoratie 1 uur vooraf. Afwijking bespreekbaar. De huurder verwijdert de decoratie zelf, ten laatste 's anderendaags, in functie van de 
openingsuren.  Eventueel afval moet meegenomen worden door de huurder (met eigen afvalzakken).

(*) Niet-standaard opstellingen steeds bespreekbaar.

O Linnen voor de gewone tafels

Tarieven Feest- en Eventlocatie 2023

O "4 disco lights" set

O Forfait eigen DJ 

O Huis DJ all-in (licht, geluid, …) (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

O Beamer

te bespreken - kortingen bij huur meerdere zalen

O Dessertenbuffet forfait (*)

O Extra catering forfait/persoon vanaf >50 personen

O Catering forfait tot 50 personen (*)

andere tarieven gelden voor 
tentoonstellingen, 

meerdagenevents, 
showroom/pop-up shops, 

vergaderingen,...

Bediening vanuit de toog (zomerbar afh. van seizoen). Bij receptie met "forfait-formule" gebeurt de bediening van drankjes het eerste uur door het personeel inbegrepen.

Aantal medewerkers in functie van aard van het event en aantal verwachte genodigden - Schoonmaak zaal

O Foodtruck forfait (*)

O Taart forfait (*)

(*) Op de meeste event- en feestlocaties bent u verplicht de cateringmogelijkheden van de zaak te benutten. Niet zo @ The Park. U 
mag zelf uw potje koken, een eigen voorkeurcateraar laten leveren en bedienen of een foodtruck laten komen. Vandaar de 
aangeduide "forfait-vergoedingen"; @ The Park vraagt immers geen enkele commissie aan de door u gekozen cateraar (gebruikelijk in 
de sector nochtans). Aan uzelf dus om met hen een scherpe prijs te onderhandelen. @ The Park helpt u ook graag aan contacten.

A) INFRASTRUCTUUR & CATERING

Wat is inbegrepen in de prijs van de zaal?

Voorbereiding volgens de vooraf gewenste opstelling (tafels, receptietafels, etc...) (*)

Aan de hand van dit beknopte tarievenoverzicht krijgt u reeds een ruw idee van de mogelijkheden en de werkwijze van feest- en eventlocatie @ The 
Park. U kan daaruit ook al enigszins afleiden of wij aan uw verwachtingen zullen kunnen voldoen en of één en ander binnen het voorziene budget 
haalbaar zal zijn. Na mailcommunicatie of - beter - na afspraak ter plekke, maken we graag een gepersonalieerde offerte op. Wij luisteren graag.

U  of uw cateraar en zijn medewerkers kunnen de voorzieningen in onze keuken gebruiken. We weten vooraf wel graag wie en 
hoeveel mensen er zullen rondlopen. Ook hier verwachten we dat afval met eigen afvalzakken wordt afgevoerd.

@The Park - Boekenbergpark
Unitaslaan 84
2100 Antwerpen - Deurne

 03 336 43 49
KBC BE67 7350 0943 8387

BTW 0461 692 581

info@the-park.be
www.the-park.be

FB: AtTheParkBoekenberg



(versie oktober 2022)

Tarieven zijn inclusief BTW - wijzigingen onder voorbehoud - beknopt overzicht / extra items op eenvoudige aanvraag / speciale wensen bespreekbaar

Tarieven Feest- en Eventlocatie 2023

stukprijs € 100

stukprijs € 150

stukprijs € 45

stukprijs € 15

stukprijs € 30

stukprijs € 15

stukprijs € 25

prijs op aanvraag

stukprijs € 50

B.1 Forfait systeem per uur/per persoon (*)

1u 2u

€ 15,00 € 25,00

B.2 Jeton systeem

minimum afname prijs per jeton totaal

150 € 3,00 € 450,00

350 € 2,80 € 980,00

500 € 2,70 € 1.350,00

750 € 2,60 € 1.950,00

1000 € 2,50 € 2.500,00

50 € 2,50 € 125,00

B.3 Jeton waarden

1 jeton

2 jetons

3 jetons

4 jetons

5 jetons

7 jetons

9 jetons

Opmerkingen

B.4 Kurkrecht

€ 10,00

O extra jetons per afnameschijf

fris- en warme dranken, water, fruitsap, pilsbieren en de Koninck

O tot en met 49 personen

op voorhand af te spreken en ruim vooraf binnen te brengen zodat wij kunnen koelen

O Springkasteel

O Gevulde vuurkorven (2 stuks beschikbaar)

O Receptie forfait

O Decoratieve flessenkoeler groot

O Extra tent 4 m x 4 m (indien te installeren, bvb. in zomermaanden)

O Decoratieve flessenkoeler klein

O Zilveren kandelaars (3 stuks beschikbaar) kleine

fles cava

cava, wijn, sterke bieren, speciale warme dranken

sterke dranken

O Eigen drank  kan geschonken worden tegen "kurkrechtvergoeding"/fles (uitsluitend champagne, cava en wijnen)

De jetons blijven in principe achter de toog en worden door onze medewerkers afgeteld bij een bestelling, maar ook eigen bedeling mogelijk

Niet gebruikte jetons worden niet terugbetaald, maar kunnen na afloop van het event wel geruild worden voor flessen cava of wijn

fles Spa rood/blauw

fles fruitsap, cola

fles wijn (rood, wit, rosé)

Het staat u vrij om het gebruik van jetons te laten eindigen op een bepaald uur om vanaf dan uw genodigden zelf te laten betalen aan de gewone tarieven.

cava, huiswijnen, water, cola, fruitsap worden doorlopend op aanvraag rondgebracht

O Borden, bestek

O vanaf 150 personen

O vanaf 50 tot < 75 personen

O vanaf 75 tot < 100 personen

O vanaf 100 tot < 150 personen

startuur en aantal genodigden af te spreken - begonnen extra halfuur wordt aangerekend

O Zilveren kandelaars (3 stuks beschikbaar) grote

O Podiumelementen (1 m x 2 m) - 8 beschikbaar

B) CONSUMPTIES - verplichte afname bij @ The Park

@The Park - Boekenbergpark
Unitaslaan 84
2100 Antwerpen - Deurne

 03 336 43 49
KBC BE67 7350 0943 8387

BTW 0461 692 581

info@the-park.be
www.the-park.be

FB: AtTheParkBoekenberg


