INFOFICHE ZAALHUUR M — 2019
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.

Capaciteit zalen
U-VORM

M²

ZITTEND
DINER

THEATER

STAAND

SCHERM

FORUM

100

-

-

Standaardopstelling: 90
(max. 120)

-





Verduistering

FOYER

97.8

30

45

60

Standaardopstelling: 75





Daglicht /
verduistering

LOBBY

620
Deel 1: 200
Deel 2: 420

-

100

-

Standaardopstelling:
Deel 1: 150
Deel 2: 250





Geen daglicht

LOGE

90

Standaardopstelling: 25

35

50

60





Daglicht /
verduistering

PLATFORM

200

-

150*

200

200*





Daglicht /
verduistering

DAKTERRAS

940

-

120

-

165





Openlucht

1.000

-

-

-

800 + 800





Openlucht

BINNENTUIN +
PUBLIEKSTERRAS

* enkel koud buffet bij catering

De prijzen omvatten:
Inclusief bij alle zalen:
•

•
•

Onderhoud en schoonmaak, verbruik van verwarming, water (indien beschikbaar) en elektriciteit, wifi, vestiaire,
evenementencoördinator ter plaatse, flipchart en markers, sfeerverlichting met uplighters (op aanvraag)
(Publieksterras en dakterras: wifi en elektriciteit niet inbegrepen)
Museumbezoek tijdens de openingsuren ter waarde van € 12 per persoon
Mogelijkheid tot catering (uitzonderlijk enkel koude keuken bij Platform)

Tijdstippen gebruik van de accommodatie (opbouw en afbraak inbegrepen):
•
•

maandag, dinsdag en vrijdag: tussen 09:00 en 18:00, donderdag: 09:00 tot 22:00
woensdag: aangepast tarief (sluitingsdag museum: bijkomende personeelskosten)

Standaardopstelling:
•
•
•
•
•
•

Forum: 90 stoelen, beamer, spreekgestoelte en geluidsinstallatie (1 micro)
Lobby: receptieruimte met audio-installatie
Platform: tafels en stoelen
Foyer: tafels en stoelen
Loge: tafels, stoelen en plasmascherm
Dakterras: van juni tem september incl. barmeubel, planten, zit & eetgelegenheid

CATERING
Indien je catering wenst, kan je beroep doen op het M-café of een externe partner via www.mleuven.be/nl/catering
•
M-café: offertes zijn verkrijgbaar bij het M-café via info@museumcafe.be
•
Catering is inbegrepen bij de seminarieformule & bij de wine tasting

ZAALHUUR
Tarief < 5u
tussen 9-18u

Tarief > 5u
tussen 9-18u

inclusief op- en afbouw

inclusief op- en afbouw

Forum

€ 930

€ 1.235

Lobby 1 of 2 | Foyer | Loge enkel koffiepauze in combinatie met andere zaal

€ 300

Lobby deel 1 + 2

€ 1.235

€ 2.400

Lobby deel 1 of 2

€ 830

€ 1.130

Loge

€ 565

€ 770

Platform

€ 825

€ 1.130

Foyer

€ 770

€ 980

Dakterras*

€ 1.250

€ 1.800

Binnentuin en publieksterras*

€ 1.000

€ 1.500

Zaal

COMBIKORTINGEN
Bij huur van 2 zalen 10%

Bij huur van 3 zalen 15%

Bij huur van 4 zalen 20%

Bij huur van 5 zalen 25%

EXTRA DIENSTEN
Personeelskost voor zaalhuur tussen 18:00 en 23:00 (inclusief afbouw)

€ 250

Personeelskost voor zaalhuur na 23:00, per uur (inclusief afbouw, max. 01:00)

€ 100

Weekendwerk (op zaterdag, zon- en feestdagen), eenmalige toeslag

€ 150

Personeelskost voor zaalhuur voor 9u, per uur (inclusief opbouw)

€ 50

EXTRA MATERIAAL: TECHNIEK
Permanentie AV technisch personeel, minimumtarief voor 4u per persoon
Voor bijkomend uur prijs per uur per persoon

€ 200
€ 40

Extra micro’s in het forum (max 4 waarvan 2 headsets en 2 draadloze micro’s)
Deze optie kan enkel in combinatie met permanentie van AV technisch personeel
(ofwel via M ofwel zelf te voorzien)

€ 110

Gebruik beamer in Foyer of Platform

€ 50

Plaatsen van AV-installatie in Platform (incl. micro, verduistering, 1 beamer
& spreekgestoelte, podium max. 8x4m)
Deze optie kan enkel in combinatie met permanentie van AV technisch personeel
(ofwel via M ofwel zelf te voorzien)

€ 300

Podium, prijs per element van 2 x 1m (max. 8 stuks)

€ 15

Voor beurzen bezorgen we een aangepaste offerte afhankelijk van de logistieke en technische noden voor de verschillende standen

EXTRA MATERIAAL: ANDERE
Voordelige parkeertickets voor 6 uur in Ladeuze parking

€7

VASTE FORMULES
Rondleiding

Gids per 20 personen voor een rondleiding naar keuze van 1,5u
(van de tijdelijke tentoonstellingen, architectuur of topstukken
uit de collectie).

€ 65/20 personen

Nocturne

Privérondleiding tijdens de sluitingsuren (18:00 - 23:00)
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 11:00.
Inbegrepen: ontbijtbuffet (koffie, thee, broodjes en beleg,
koffiekoeken, vers fruit) in een privéruimte, bemande vestiaire,
een parkeerticket per koppel, gidsen en tickets.

€ 1.500/20 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 van 2u 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

Seminarieformule

€ 300

Halve dag + lunch
Deze formule is inclusief welkomstkoffie + ochtendbreak
met koffie, thee, biologische fruitsappen en koekjes/cake +
broodjeslunch.

< 10p. € 65 /
> 10p. € 23 per persoon
Tot 25 personen.

Hele dag + lunch
Deze formule is inclusief welkomstkoffie + ochtendbreak
met koffie, thee, biologische fruitsappen en koekjes/cake +
broodjeslunch + namiddagbreak.

< 10p. € 75 /
> 10p. € 33 per persoon
Tot 25 personen.

Wine tasting met verfijnde kazen

Privérondleiding van 18:00 tot 19:00. Aansluitend privéreceptie met kaas en wijn met ‘wijnzinnige’ verhalen van
BestWineStory die een link leggen tussen de werken die u hebt
bewonderd en de wijnen die ze schenken.

Tot 25 personen
€ 97 per persoon

Voordeeltarief TeaM +
M-bassadeur via Faculty club

Na de TeaMbuilding hebben jullie M ontdekt als een
inspirerende plek voor je bedrijf.
Via deze formule worden de deelnemers na afloop beloond met
een M-bassadeurslidmaatschap voor een jaar lang cultuurplezier voor het hele gezin, gaande van workshops tot gegidste
rondleidingen.
Info M-bassadeurslidmaatschappen:
www.mleuven.be/nl/mbassadeurs.

Voordeeltarief via Faculty club:
€ 80 per persoon
Inbegrepen:
• Deelname TeaM
(t.w.v. € 35 per persoon)
• M-bassadeurslidmaatschap
duo of gezin (t.w.v. € 70)

JOUW EVENEMENT TELT MEE
Een evenement in M organiseren is meer dan een zaal huren. Door M te kiezen als locatie help je ons om de toekomst
van kunst en erfgoed te verzekeren. Mede dankzij jou kunnen we elke dag schoonheid van vroeger en nu tonen aan een
groot publiek.

M-MUSEUM LEUVEN L.Vanderkelenstraat 28 | 3000 Leuven | www.mleuven.be

