TA R IEV EN V O OR V ERENIGINGEN EN INSTELLINGEN

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen - congrescentrumaldenbiesen@cjsm.vlaanderen.be
Congres-, conferentie- en vergaderruimten

halve dag ( - 4 uur )

volle dag ( + 4 uur )

Rijschool
technische ondersteuning op maat bespreekbaar

300 personen*

€ 200

€ 340

Foyer

150 personen*

€ 100

€ 175

Cuvelier

250 personen*

€ 175

€ 300

Tiendschuur

200 personen*

€ 175

€ 300

€ 200

€ 340

Kerk
Bocholtz

100 personen*

€ 140

€ 230

Reuschenberg

38 personen*

€ 75

€ 125

Steinen

26 personen*

€ 75

€ 125

Rochow

150 personen*

€ 100

€ 175

Galerij (gelijkvloers)

100 personen*

€ 100

€ 175

Oranjerie

40 personen*

€ 75

€ 125

Oranjerie + keuken

40 personen*

€ 100

€ 175

vergaderzalen tot 25 pers.*
Zuidelijke voorburcht (20), Breill (16), Croix (25), Clerx (22), Goer (16) Wassenaer (12),
H. van Amstenraedt (12), Muurtoren (12)

€ 40

€ 65

Kelders : kleine kelder, kleine gewelfde kelder, cafetaria

€ 50

€ 90

€ 100

€ 175

Kelders : grote gewelfde kelder, lange witte kelder
reservatie voor voorbereiding, op- en afbouw

per dag 20% op de zaalhuur (volle dag)

meerprijs voor manifestaties met toegangsprijs

+ 25 % op de zaalhuur

grondige wijzigingen aan de standaardopstelling van de zalen worden extra aangerekend.
Overnachting
bij overnachting van minder van 3 nachten

bij overnachting vanaf 3 nachten

éénpersoonskamer
tweepersoonskamer
setje handdoeken (1 grote + 1 kleine handdoek)

€ 40/persoon
€ 30/persoon
inbegrepen in kamerprijs

éénpersoonskamer
tweepersoonskamer
setje handdoeken (1 grote + 1 kleien handdoek)

€ 35/persoon
€ 25/persoon
inbegrepen in kamerprijs

ontbijt
warme dagmenu (soep, hoofdgerecht, dessert)
broodmaaltijd
koude schotel
kaas- en vleesbuffet
kaas-, vlees- en visbuffet
koffie
thee
frisdranken
fruitsap

€ 7,50
€ 17
€ 12
€ 12 - € 17
€ 20
€ 25
€ 15/thermos (2,2l)
€ 2 per consumptie
€ 2 per consumptie
€ 2 per consumptie

Maaltijden

prijslijst speciale maaltijden, ontbijtbuffet, recepties, wijnen op aanvraag
Technisch materiaal
magneetbord, flip-over, panelen, laserpointer
video
LCD projector (beamer) mobiel
LCD projector (beamer) Rijschool - 6000 ansilumen
Flatscreen (ipv beamer en scherm, enkel in Z.V., Croix, Steinen)
verplaatsbare geluidsinstallatie

€8
€ 50
€ 80
€ 125
€ 80
€ 50 - € 100 - € 150

meer gespecialiseerd technisch materiaal beschikbaar
(*) Het aantal personen vermeld bij de zalen verwijst naar de standaardopstelling van de zalen, voor het juiste aantal personen in de verschillende zaalopstellingen gelieve het formulier “capaciteit zalen”
te raadplegen. De gebruikers van het congrescentrum Alden Biesen moeten zich aan de richtlijnen van het huishoudelijke reglement van Alden Biesen houden. Een wijziging in het programma of van
het aantal deelnemers moet (ten laatste schriftelijk 5 dagen voor de aanvang van de activiteit worden doorgegeven.

