DE M VAN MAATWERK
M-Museum Leuven is meer dan een museum. Deze unieke plek in hartje Leuven is een multifunctioneel huis.
Met vijf polyvalente ruimtes, het mooiste dakterras van Leuven en een historische binnentuin hebben we alle troeven in handen voor jouw
evenement, of het nu een congres, receptie, teambuilding, museumontbijt, workshop of productlancering is.
Kiezen voor M is kiezen voor een persoonlijke aanpak. Een professioneel team staat klaar om jouw activiteit te doen slagen. Wij
stellen graag een pakket op maat voor je samen. De creatieve energie krijg je er gratis bovenop!
Voor meer info en reservatie kan je mailen naar evenementenm@leuven.be of bellen naar 016 27 29 78.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

TARIEVENFICHE 2018
Voor alle zalen is standaard inbegrepen:
•
Onderhoud en schoonmaak, verbruik van verwarming, water (indien beschikbaar) en elektriciteit, wifi, bemande vestiaire,
evenementencoördinator ter plaatse, sfeerverlichting (indien beschikbaar)
Voor volgende zalen is ook inbegrepen:
•
Forum: 140 stoelen, beamer, spreekgestoelte en geluidsinstallatie (1 micro)
•
Loge: 4 tafels, 20 stoelen, flatscreen projectiescherm
•
Lobby: audio-installatie

ZAALHUUR
Zaal

Capaciteit

Tarief < 5u
tussen 9-18u

Tarief > 5u
tussen 9-18u

inclusief op- en afbouw

inclusief op- en afbouw

Forum

Theater 120p (100m²)

€ 900

€ 1.200

Lobby volledig

Cocktail 400p, walking dinner 350p,
seated dinner 100p (620m²)

€ 1.200

€ 2.400

Lobby deel 1

Cocktail 150p, walking dinner 150p,
seated dinner 70p (200m²)

€ 800

€ 1.100

Lobby deel 2

Cocktail 250p, walking dinner 200p,
seated dinner 90p (420m²)

€ 800

€ 1.100

Loge

Cocktail 60p, theater 40p, carré 20p,
seated dinner 50p (90m²)

€ 550
(€ 750 op woensdag)

€ 750
(€ 950 op woensdag)

Platform

Cocktail 200p, theater 180p,
seated dinner 140p (200m²)

€ 800

€ 1.100

Foyer

Cocktail 75p, walking dinner 75p,
seater dinner 65p (97,8m²), theater 50p

€ 750

€ 950

Dakterras*

Cocktail 160p, walking dinner 160p (940m²)

€ 1.200

€ 1.750

Binnentuin*

Cocktail 800p (1000m²)

€ 1.000

€ 1.500

* voor buitenlocaties: elektriciteit en wifi niet standaard inbegrepen

COMBIKORTINGEN
Bij huur van 2 zalen 15% Bij huur van 3 zalen 17% Bij huur van 4 zalen 20% Bij huur van 5 zalen 25%

EXTRA MATERIAAL EN DIENSTEN
Na 18:00 tot 23:00 (inclusief afbouw)

€ 250

Vanaf 23:00 (inclusief afbouw)

€ 100/uur

Voor 9:00 (inclusief opbouw)

€ 50/uur

Aansluiting extra micro’s (max 4, waarvan 2 draadloos) in Forum

€ 100

Gebruik beamer in Platform

€ 50

Plaatsen van stoelen en tafels (indien niet in zaal aanwezig)

€ 100

Plaatsen van audio-installatie in Platform
(inclusief beamer, spreekgestoelte of podium 8x4m)

€ 300

Flipchart + markers

€ 10

VASTE FORMULES
Rondleiding

Gids per 20 personen voor een rondleiding naar keuze
(van de tijdelijke tentoonstellingen, architectuur of topstukken
uit de collectie)

€ 65/20 personen

€ 7,60/per persoon*

Museumtickets voor genodigden
Nocturne

Privérondleiding tijdens de sluitingsuren van het museum
Inbegrepen: privé-receptieruimte, gidsen en tickets, parking
per koppel, bemande vestiaire, onthaalmedewerkers

€ 2.500/50 personen*
€ 3.000/100 personen*
€ 275 per extra 20 personen*

Museumontbijt

Privérondleiding voor de openingsuren van het museum van
9:00 tot 11:00u
Inbegrepen: ontbijtbuffet (koffie, thee, broodjes en beleg,
koffiekoeken, vers fruit) in een privéruimte, bemande vestiaire,
een parkeerticket per koppel, gidsen en tickets

€ 1.800/20 personen*
€ 45 per extra persoon*

Commerciële fotoreportage

Tot 4 personen gedurende maximum 4 uur
In combinatie met huur kleedruimte

€ 250
€ 550

TeaM

Een creatieve en teamverbindende activiteit op maat van de
M-collectie die de brug slaat naar uw bedrijf.
Geen voorkennis over kunst vereist.
Min. 10p - max. 15p per groep, max. 45p in totaal
Inclusief gids
In combinatie met huur Foyer

€ 35/per persoon
€ 300

*Uitzondering: voor tentoonstelling de Arenbergs gelden andere tarieven. Contacteer ons voor meer info.

CATERING

Indien je catering wenst, kan je een beroep doen op het M-café of een externe cateraar.
•
M-café: offertes zijn verkrijgbaar bij het M-café (info@museumcafe.be)
•
Externe catering: contacteer ons voor een lijst van traiteurs.

JOUW EVENEMENT TELT MEE
Een evenement in M organiseren, is meer dan een zaal huren. Dankzij jouw activiteit maken we dagelijks
onze maatschappelijke meerwaarde duidelijk.
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