VIP ARRANGEMENTEN
VIP lunch
Bij deze exclusieve lunchformule verwelkomen wij u vanaf 10.00 uur in een grote verwarmde
tent voorzien van glazen panelen en televisieschermen.
Na het aperitief dompelen wij u onder in een culinair gebeuren. De gerechten worden
uiteraard vergezeld van de beste aangepaste wijnen. Een dessert en koffie en thee sluiten het
eerste deel van de VIP lunch af.
Na afloop van de wedstrijd, die u kan volgen van op het terras, in de tent of op het parcours
zelf, kan u nog genieten van een rijkelijk avond buffet.
Aan de bar, in het centrale gedeelte van de tent, kan u bieren, frisdranken en wijnen bekomen
tot 19.00 uur.
Inbegrepen:
o algemene inkom
o VIP parking
o Toegang tot het parcours
o Uitgebreide 3-gangen lunch en aangepaste dranken (van 11.00 tot 15.00 uur)
o Toegang VIP bar na de cross
o Rijkelijk avond buffet
o Alle dranken inbegrepen (van 11.00 tot 19.00 uur)
Kostprijs:
o Prijs per persoon: 220.- € (excl. BTW)
o Prijs per persoon: 200.- € (excl. BTW) voor groepen van 10 personen (volledige tafel)
o Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar aan halve prijs

VIP lounge
De VIP lounge geeft u en uw gasten de kans om vanaf 10.00 u. ’s morgens tot 12.00 u. ’s
middags te genieten van een lekker en uitgebreid ontbijt buffet. Hiervoor ontvangen wij u
graag in een tent ‘lounge stijl’.
Vanaf 50 personen, kan u ook opteren voor een persoonlijke ruimte, uw ‘box’, zodat u met uw
gasten samen kan genieten van het spektakel. U hoeft de tent niet te verlaten indien u er de
voorkeur aan geeft de wedstrijden te volgen op de aanwezige TV schermen.
Vanaf 16.00 u. en tot 19.00 u. kan u nog napraten aan de VIP bar of nagenieten van een
rijkelijk avondbuffet.
Inbegrepen:
o Algemene inkom
o VIP parking
o Toegang tot het parcours
o VIP ontbijt (van 10.00 tot 12.00 uur)
o Toegang VIP bar na de cross
o Rijkelijk avond buffet
o Alle dranken inbegrepen (tot 19.00 uur)
Kostprijs:
o Prijs per persoon: 140.- € (excl. BTW)
o Prijs per persoon: 125.- € (excl. BTW) voor groepen vanaf 50 personen
o Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar aan halve prijs

CONTACT
Wieler Supportersclub Oostmalle vzw.
P/a Antwerpsesteenweg 218
2390 Westmalle
03/312.00.96
Voor sponsoring, publiciteit, VIP arrangementen en algemene informatie, of voor een pakket
samengesteld en aangepast aan uw wensen:
Louis Van den Eynde
Antwerpsesteenweg 218
2390 Westmalle
a.vandeneynde@skynet.be
0495/22.90.91
Mon Leys
Haard 13
2390 Oostmalle
mon.leys@contromon.be
0485/55.03.25
Detlev Van den Eynde
Zoerselbaan 41
2390 Westmalle
vip@cyclocross-oostmalle.be (VIP arrangementen)
0470/13.16.45
Kris Vantilt
Timmermanslei 21A
2280 Grobbendonk
Kris.vantilt@telenet.be
0473/54.20.31
Of
info@cyclocross-oostmalle.be (algemeen)

