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In het paradijselijke Boekenbergpark, omringd door 
pittoreske waterpartijen, romantische bruggen, een 
18de-eeuws kasteel en een ware Chinese pagode, 
ligt…

@The Park…
…een unieke locatie voor uw onvergetelijk feest.
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Zaal MagnoliaZaal Magnolia  

GelijkvloersGelijkvloers
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Zaal Magnolia - GelijkvloersZaal Magnolia - Gelijkvloers

• Deze prachtige zaal wordt langs alle kanten omgeven 
door het groen van het park. 

• Een gezellige bar biedt deze zaal veel mogelijkheden. 

• Zowel in de zomer als in de winter is een  
afgebakend deel van het terras inbegrepen in de huur 
van deze zaal. Het ganse terras afhuren voor exclusief 
gebruik is mogelijk.

OppervlakteOppervlakte
Middengedeelte:  +/- 80m² 
Zijruimte:   +/- 40m²

Capaciteit Capaciteit 
Max. 150 personen, afhankelijk van de toepassing

Mogelijke opstellingenMogelijke opstellingen
• Gezellig tafelen: lange tafels in U-vorm, 

8 grote ronde tafels (8 à 10 pers.)  
of 2 lange tafels, max. +/- 80 personen  

• Receptie, dansfeest, enz.: m/z statafels, m/z aparte 
tafeltjes, … +/- 150 personen 

• Events, culturele activiteiten : theaterstijl m/z midden-
doorgang, m/z extra statafels,  
+/- 100 plaatsen

OpmerkingenOpmerkingen
• Discobar, feestverlichting, en andere faciliteiten optio-

neel 

• Externe weddingplanners of decorateurs zijn welkom in 
@The Park. Decoratie door @The Park is ook mogelijk 
op aanvraag. 





ZomerterrasZomerterras
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ZomerterrasZomerterras

• Het terras (met kinderspeelhoek/zandbak) is een ab-
solute troef van @The Park en biedt vele mogelijkheden: 
receptie, BBQ , brunch, event, ...  

• Het volledige terras, of een deel ervan, kan voorbe-
houden worden samen met zaal Magnolia.  
U kan ook zonder enige zaalhuur enkele  
vierkante meters terras voor u en uw gezelschap laten 
reserveren voor meerdere uren.  
Altijd gezellig voor een brunch, een BBQ of een drank-
je met een taartje. 

• Zelf een outdoor muziek- of cultuurevent  
@The Park organiseren? Bespreek het met ons, mis-
schien kunnen we uw idee samen realiseren.

OppervlakteOppervlakte
400m²

Capaciteit Capaciteit 
+/- 250 personen, afhankelijk van de toepassing

BasisfaciliteitenBasisfaciliteiten 
Zomerbar, gratis WIFI, vaste muziekinstallatie, sfeerverlich-
ting, diverse soorten stoelen/tafels/statafels…

Mogelijke opstellingenMogelijke opstellingen
• De standaardopstelling van stoelen en tafels kan wor-

den aangepast aan uw voorkeuren. 

• Theater opstelling mogelijk.

OpmerkingenOpmerkingen
• Springkasteel, discobar, foodtruck, podium en ondere 

faciliteiten optioneel 





Zaal PlataanZaal Plataan  

1ste verdieping1ste verdieping
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Zaal Plataan - 1ste verdiepingZaal Plataan - 1ste verdieping

• Deze luchtige zaal met hoge, houten plafondstructuur 
zweeft werkelijk tussen de bomen. Door de ramen heen 
kijk je uit op het park, de bomen, de Chinese pagode, 
de zwemvijver en kasteel Boekenberg.  

• Een zakelijke workshop of vergadering, een lezing of 
poëzieavond, een middag kinderdisco, een danswork-
shop... Vele mogelijkheden.

OppervlakteOppervlakte
100m²

Capaciteit Capaciteit 
Max. 60 personen, afhankelijk van de toepassing

BasisfaciliteitenBasisfaciliteiten 
Gratis WIFI, vaste muziekinstallatie, draadloze  
micro, beamer, sfeerverlichting, diverse soorten  
stoelen/tafels/statafels…

Mogelijke opstellingenMogelijke opstellingen
• Schoolopstelling
• U-vorm
• Carré-opstellingen
• Theaterstijlopstelling met middendoorgang

OpmerkingenOpmerkingen
• In principe geen horecabediening,  

drank en buffet wel mogelijk 



TentTent  
op terrasop terras
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Tent - op terrasTent - op terras

• Deze transparante tent .... 

• Een gezellig diner, fijne receptie, ...  
Vele mogelijkheden.

OppervlakteOppervlakte
100m²

Capaciteit Capaciteit 
Max. 60 personen, afhankelijk van de toepassing

BasisfaciliteitenBasisfaciliteiten 
Gratis WIFI, vaste muziekinstallatie, draadloze  
micro, beamer, sfeerverlichting, diverse soorten  
stoelen/tafels/statafels…

Mogelijke opstellingenMogelijke opstellingen
• Receptie met receptietafels
• 3 ronde tafels met max. 10 stoelen 
• lange tafels om te dineren
• Theaterstijl

OpmerkingenOpmerkingen
• In principe geen horecabediening,  

drank en buffet wel mogelijk 
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Chinese PagodeChinese Pagode
19

Chinese pagodeChinese pagode

• Dit unieke, stervormig paviljoen is een ware  
parel van het ganse Boekenbergpark.  
De Chinese pagode werd gebouwd rond 1800 en gro-
tendeels afgebroken rond 1958. Ze heeft een bijzon-
dere geschiedenis die je kan lezen op de panelen aan 
de buitengevels. 

• Zomer of winter, kijk je vanuit deze ruimte, door de 
immense ramen en glasdeuren rondomrond naar de 
groene parkomgeving. 

• Een intieme receptie, vergadering, expositie of een 
workshop? Deze ruimte zorgt ervoor dat uw event een 
bijzonder en intiem karakter krijgt.

OppervlakteOppervlakte
30m²

Capaciteit Capaciteit 
+/- 30 personen, afhankelijk van de toepassing

BasisfaciliteitenBasisfaciliteiten 
Sfeerverlichting, ophangsysteem voor exposities & beamer-
scherm, WI-FI

Mogelijke opstellingenMogelijke opstellingen
• statafels, m/z aparte tafeltjes, theater-, school- opstel-

ling,…

OpmerkingenOpmerkingen
• In principe geen horecabediening, drank en buffet wel 

mogelijk. 
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OptiesOpties

CateringmogelijkhedenCateringmogelijkheden
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Standaardinfrastructuur Standaardinfrastructuur 

Afhankelijk van uw zaalkeuze en de aard van de geplande activiteiten, biedt @The Park tal van stan-
daardfaciliteiten, al dan niet in de prijzen begrepen.
Bvb. : geluidsinstallaties, podium, (draadloze) micro, stoelen, tafels, statafels, ventilatoren, parasols, 
terrastenten, beamer + projectiescherm, showlights, enz…

Infrastructuur in optie Infrastructuur in optie 

Mits voorafgaand overleg zorgt @The Park, indien gewenst, voor allerlei extra materiaal. Het staat u 
ook vrij extra infrastructuurelementen mee te brengen of te laten aanleveren.  
Bvb.: springkasteel, foodtruck, feestdecoratie, photobooth, theaterdoeken, feestverlichting, discobar, 
discolights, vuurkorven, tafellinnen, …

@The Park biedt een beperkt aanbod aan cateringmogelijkheden: vraag achter de hapjeslijst. 
 
Opmerkingen Opmerkingen 

• Eigen catering mogelijk mits akkoord van @The Park. 
• Geen kookmogelijkheden 

 



Ziehier enkele uitreksels uit onze algemene voorwaarden. De volledige versie vindt u op onze website. 
Ze wordt u ook overhandigd of doorgemaild bij een reservatiebespreking. 

Annulatie Annulatie 

@The Park hanteert soepele doch strikte annulatievoorwaarden.
-  annulatie langer dan 6 maanden vooraf:  
 ontvangen voorschot wordt integraal terugbetaald
-  annulatie tussen 6 maanden en 3 maanden vooraf:  
 25% der ontvangen voorschotten wordt terugbetaald
-  annulatie 3 maanden en 1 maand vooraf:  
 50% der ontvangen voorschotten wordt terugbetaald
-  annulatie 1 maand vooraf:  
 ontvangen voorschotten worden niet terugbetaald

Reservatie, voorschotten, facturatie Reservatie, voorschotten, facturatie 

-  Vanwege de vele aanvragen zijn opties zonder voorschot niet mogelijk.  
 Uw reservatiedatum wordt dan ook slechts geblokkeerd voor u ná  
 ontvangst van 500€ voorschot.
-  6 Weken voor uw eventdatum wordt gevraagd om een overeengekomen  
 waarborgsom (tussen 300€ à 500€) over te schrijven, te betalen binnen 1 week.
-  Binnen de week ná uw feest of event ontvangt u een gedetailleerde  
 afrekening/factuur, betaalbaar binnen de 8 dagen. 

Geluidsnormen Geluidsnormen 

Om moeilijkheden door geluidsoverlast met de overheid of buren en gehoorschade voor aanwezigen 
te vermijden, hanteert @The Park strikte regels en volgt daarbij de wetgeving wat betreft de toegelaten 
geluidsnormen.
Indien er voor uw indoor event geen uitzonderlijke vergunningen werden aangevraagd (wat altijd 
nodig is voor een outdoor event) zijn de volgende normen van toepassing : 

• Decibelnorm binnen   max. 90 Db
• Decibelnorm buiten hoorbaar max. 68 Db
• Na 22.00u voordeur en ramen bij voorkeur gesloten houden 

De beheerders van @The Park behouden zich het recht voor om tot onderbreking of stopzetting van de 
muziekuitvoering (door artiesten, dj’s, enz…) te beslissen, zonder dat enige compensatie kan opgeëist 
worden, indien bovenstaande normen niet worden gerespecteerd.

Algemene voorwaarden (uittreksel)Algemene voorwaarden (uittreksel)
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In een aparte bijlage vindt u een overzicht van de tarieven voor zaalverhuur en feest/- eventorganisa-
tie. Ze geven u alvast een idee van het budget dat u moet voorzien.  
 
Nà persoonlijk contact en/of een mailcommunicatie met onze eventverantwoordelijken wordt steeds 
een offerte op maat opgemaakt.

PrijzenPrijzen
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Praktische en administratieve informatie (*)Praktische en administratieve informatie (*)

BereikbaarheidBereikbaarheid 

Openbaar vervoerOpenbaar vervoer
 De Lijn: 9 – 19 – 20 – 31
 Velostations: op 5 à 15 minuten stappen
   253 Vosplein
   254 St.-Jozef / Boekenberglei 

Luchthaven Deurne op 10 minuutjes met taxi 

Boekenbergpark
Unitaslaan 84
2100 Antwerpen Deurne

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

FB: AtTheParkBoekenberg 03/ 336 43 49

BE67 7350 0943 8387 0461 692 581KBCKBC BTWBTW
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ParkeergelegenheidParkeergelegenheid 

Eigen fietsenstallingenEigen fietsenstallingen
@The Park beschikt over +/- 40 plaatsen voor fietsen 

Auto’sAuto’s
In de aanpalende straten rond het Boekenbergpark, meer bepaald de Menegemlei, Van Baurscheit-
laan, Gouverneur Holvoetlaan, Eduard Van Steenbergenlaan en vooral in de Unitaslaan zijn er vol-
doende parkeerplaatsen. In de Unitaslaan kunnen in principe ook autobussen terecht. 

Eigen parkingEigen parking
Achteraan het @The Park-paviljoen is er een beperkt aantal “eigen” parkeerplaatsen, waar bijvoor-
beeld materiaal kan aangeleverd worden. 

OpmerkingOpmerking
Met auto’s of vrachtwagens rijden in het Boekenbergpark is verboden, maar voor leveringen of aan-
voer van technisch materiaal mag u even het park inrijden (aan zeer lage snelheid en respect voor de 
wandelaars) langs de Unitaslaan, halfweg ter hoogte van de glascontainer. Volg dan ongeveer 200m 
het pad tot aan het zomerterras of de parking achteraan het paviljoen.  
Na levering zelfde weg terug en eventueel parkeren in Unitaslaan. 

ToegankelijkheidToegankelijkheid
Onze excuses : enkel de gelijkvloerse verdieping en het zomerterras zijn zonder problemen toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers.

(*) Deze pagina uit de brochure, staat ook apart als pdf op onze website : misschien handig om die 
pdf (of deze link) door te sturen naar uw genodigden, zo vinden ze gemakkelijk de weg naar @The 
Park. 
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https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.facebook.com/AtTheParkBoekenberg/
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
http://www.the-park.be
https://www.facebook.com/AtTheParkBoekenberg/
http://www.the-park.be
https://www.velo-antwerpen.be/nl/station-vinden
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/


Boekenbergpark
Unitaslaan 84
2100 Antwerpen Deurne

info@the-park.be
www.the-parkthe-park.be
FB: AtTheParkBoekenberg

03/ 336 43 49
KBC BE67 7350 0943 8387
BTW 0461 692 581

https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
https://www.google.be/maps/place/'@+The+Park+-+Boekenbergpark'/@51.1972869,4.39321,12z/data=!4m18!1m12!4m11!1m3!2m2!1d4.4735476!2d51.1966415!1m6!1m2!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!2s@+the+park!2m2!1d4.4632496!2d51.1973078!3m4!1s0x47c3f75f8e21053d:0x63c3c94d58ef6bd5!8m2!3d51.1973078!4d4.4632496
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