Events Brochure 2019
OH Leuven

Seatsruimte
Onze seatsruimte is tijdens wedstrijddagen
het kloppend hart voor onze sponsors en
partners. In deze ruimte worden elke
wedstrijd de diners opgediend.

Capaciteit

Vanop de eerste verdieping van tribune 1 heb
je een prachtig zicht over het veld.
De seatsruimte kan vergroot worden met de
twee aangrenzende zalen (Meander en/of
Erezaal), afhankelijk van het aantal personen
en type evenement.

Op aanvraag

We beschikken in deze zaal over voldoende
plaats voor verschillende soorten events.
Hier worden zowel beurzen als
vergaderingen georganiseerd.
Alsook teambuildings, recepties, galadiners,
...

400 zitplaatsen – 500 staanplaatsen

Prijs

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Ja

Geniet van het prachtige zicht op het veld van
OH Leuven tijdens je event.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en
andere op aanvraag.

Meander
Capaciteit

50 zitplaatsen - 100 staanplaatsen

De Meander biedt de mogelijkheid om een
kleiner feest of receptie te organiseren.

Prijs

Hier worden zowel meetings, babyborrels als
verjaardagsfeesten georganiseerd.
Deze zaal kan ook gebruikt worden ter
uitbreiding van de Seatsruimte in Tribune 1.

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Ja

Geniet van het prachtige zicht op het veld van OH
Leuven tijdens je event.

Catering Diensten

Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Erezaal
De Erezaal wordt op wedstrijddagen gebruikt
als exclusieve ruimte voor onze Business Club
leden.

Capaciteit

Bovenstaande ruimte biedt de mogelijkheid
om een kleiner feest of receptie te organiseren
met zicht op het veld.

Prijs

Deze Erezaal kan gebruikt worden ter
uitbreiding van de Seatsruimte in Tribune 1.

50 zitplaatsen - 100 staanplaatsen

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Ja

Geniet van het prachtige zicht op het veld van OH
Leuven tijdens je event.

Catering Diensten

Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Stella Artois Lounge
De Stella Artois Lounge heeft zijn naam niet
gestolen, in deze ruimte aangekleed door
Stella Artois kun je ongestoord vergaderen of
presentaties geven in een loungesfeer.

Capaciteit

Deze zaal bevindt zich op het gelijkvloers van
Tribune 1. Aangezien deze zaal geen zicht
op het veld biedt, vertoef je steeds in een
rustige omgeving.

Op aanvraag

OHL maakt op verschillende wedstrijddagen
gebruik van deze zaal voor VIP- of netwerkevents.

50 zitplaatsen - 100 staanplaatsen

Prijs

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Nee

Deze zaal biedt geen zicht op het veld.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten
Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en
andere op aanvraag.

Dijlezaal
De Dijlezaal bevindt zich op het gelijkvloers
aan het uiteinde van Tribune 1, vlak naast de
‘Dijlerivier’.

Capaciteit

Dit is een ruime zaal met veel lichtinval door
de glazen omkadering.
Je kunt hier zowel presentaties geven als
meetings organiseren.

Prijs

Bij mooi weer biedt deze zaal ook de
mogelijkheid om buiten te zitten, waardoor
dit de perfecte locatie is om een communie of
lentefeest te organiseren.

100 zitplaatsen - 200 staanplaatsen

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Nee

Deze zaal biedt geen zicht op het veld.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Off Side
Capaciteit

De Off Side is een veelgevraagde feestzaal
voor fuiven en verjaardagsfeestjes in Leuven
en omstreken.

+/- 250 staanplaatsen

Prijs

Na elke wedstrijd van OHL is hier ook
ambiance verzekerd.
Jouw verjaardagsfeestje op OHL?
Dan is de Off Side de ideale zaal.

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Nee

Deze zaal biedt geen zicht op het veld.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Extra Time
De Extra Time is het oudste café van het
stadion. De authentieke stijl zorgt voor een
leuke sfeer tijdens fuiven en
verjaardagsfeestjes.

Capaciteit

Tijdens wedstrijddagen kun je hier voor en na
de wedstrijd rustig iets drinken.

Op aanvraag

80 zitplaatsen - 200 staanplaatsen

Prijs

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Nee

Deze zaal biedt geen zicht op het veld.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

De Panenka
Capaciteit

De nieuwe tribune 3, gebouwd in 2016, biedt
twee trendy zalen die gebruikt kunnen worden voor seminaries, feesten en presentaties.
Aan één zijde van deze tribune bevindt zich
de Panenka.
Deze ruime zaal biedt de mogelijkheid om
eenvoudig en snel opgesplitst te kunnen
worden in twee evenwaardige kleinere
ruimtes.
Op wedstrijddagen is dit de thuisbasis voor
spelers en hun familie en vrienden.

100 zitplaatsen - 150 staanplaatsen

Prijs

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Ja

Geniet van het prachtige zicht op het veld van OH
Leuven tijdens je event.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

De Corner
De Corner is naast de Panenka één van de
nieuwe zalen op de eerste verdieping van
Tribune 3.

Capaciteit

Op wedstrijddagen wordt deze gebruikt als
cafetaria, waar je als supporter rustig iets
kunt drinken, met zicht op het veld.

Prijs

Deze zaal kan op niet-wedstrijddagen
gebruikt worden voor recepties, meetings,
seminaries en feesten.

150 zitplaatsen - 250 staanplaatsen

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Ja

Geniet van het prachtige zicht op het veld van OH
Leuven tijdens je event.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Exclusieve zalen
Capaciteit

Op aanvraag

Skylounge

Prijs

Skybox
Perszaal
Kleedkamer

Op aanvraag

P

Parking

Grote, gratis parking ter beschikking.

Zicht Op Het Veld: Afhankelijk

Geniet van het prachtige zicht op het veld van OH
Leuven tijdens je event.

Catering Diensten
Cateringformules op aanvraag.

Logistieke Diensten

Set-up zaal, vestiaire, techniek, opkuis, WiFi en andere op aanvraag.

Uw event in het King Power at Den Dreef Stadion?
Telefoon
016 22 85 08
E-mail
events@ohl.be
Website
www.ohleuven.com/hospitality

King Power at Den Dreef Stadion
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee

