meetings & events

STAP BINNEN IN
EEN VERRASSEND
STADSPALEIS

Museum
Hof van Busleyden
Welkom in het Museum Hof van Busleyden! Treed
binnen in dit prachtig renaissance stadspaleis in
Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische
Nederlanden. Stap mee in de voetsporen van
Hiëronymus van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus en Thomas More.
Hier ontmoetten ze elkaar om ideeën uit te wisselen
en stil te staan bij een wereld in verandering tijdens
de vijftiende en zestiende eeuw. Tijden waarin alles
lijkt te veranderen en de mens centraal staat. Net
als toen is dit huis vandaag opnieuw een plaats van
ontmoeting en gesprekken, een broedplaats van
ideeën en een verzamelplek van mooie objecten.
Kunst, cultuur en verbeelding als drijvende krachten.
Daar staat Museum Hof van Busleyden ook vandaag
nog voor. Het is een bijzondere historische locatie
om jouw gasten, relaties en klanten te ontvangen
voor een meeting, conferentie of special event.
Mag het wat exclusiever zijn? Nodig je gasten uit
voor een onvergetelijke nocturne, compleet met
een museumbezoek en feestelijke receptie of
walking dinner.

Zaal Dodoens
Grenzend aan de erekoer ligt Zaal Dodoens, een
sfeervolle meeting- en eventruimte.
Dankzij een aparte ingang met onthaal ontvang je
genodigden in een stijlvol kader. De zaal is bijzonder
geschikt voor lezingen en presentaties, recepties en
samenkomsten. Bij mooi weer heb je toegang tot de
aangrenzende Dodoenstuin.
Zaal Dodoens bestaat uit een onthaalruimte (50m²)
met vestiaire en onthaalbalie, en een meetingruimte
(115 m²) voorzien van daglicht, airco en wifi. De technische uitrusting (beamer, scherm, geluidsinstallatie, twee draadloze microfoons, headset, Clickshare)
en meubilair zijn inbegrepen in de zaalhuur.
Zaal Dodoens is volledig toegankelijk voor mensen
met een beperking.

MEETINGS &
EVENTS
Capaciteit
Receptie 80 pers.
Theater 100 pers.
Meeting 25 - 50 pers.

EVENTS OP MAAT

We staan klaar om samen met jou formules op
maat uit te werken.
Bourgondisch ontdekken
Breng een vrij bezoek aan het museum of ga op stap
met een gids (45 of 90 minuten). Geen tijd voor een
geleid bezoek? Schenk je gasten een museumticket
om later het museum te ontdekken. De vouchers
zijn 1 jaar geldig.
Bourgondisch lekker
Van fijne lunch tot uitgebreid walking dinner. Onze
vaste cateringpartners bieden je graag verschillende menu’s aan, op basis van lokale ingrediënten en
seizoensgebonden producten.
Bourgondisch nagenieten
Wil je een mooi aandenken voor je gasten? Snuister
in onze museumshop naar een geschikt cadeau.

VRAAG ONS EEN
OFFERTE OP MAAT

Tarieven

Je kan Zaal Dodoens huren per dagdeel: voormiddag (9 - 13 uur), namiddag
(13 - 17 uur) en avond (18 – 22 uur). Een dagdeel telt 4 uur. De duurtijd van het
evenement omvat steeds op-en afbouw. Voor een volledige dag betaal je het
tarief voor 2 dagdelen.
Zaalhuur - tarieven (incl. BTW)
incl. gebruik van de zaal, het aanwezige meubilair en techniek; excl. extra’s

Verminderd tarief

Erkende Mechelse
verenigingen*

35 euro/ dagdeel

Standaardtarief

Organisaties en overhe- 140 euro/dagdeel
den, non-profitsector,
stichtingen, ledenclubs

Commercieel tarief

Bedrijven

350 euro/dagdeel

Voor bedrijven - museumbezoek
Een bezoek aan het museum is een voorwaarde voor commercieel zaalhuur
in het museum. Per deelnemer neem je een museumticket af (10 euro p.p.) Je
gasten kunnen op de dag zelf het museum bezoeken, of schenk je gasten een
voucher om later het museum te ontdekken. De vouchers zijn 1 jaar geldig.
Extra’s - tarieven (incl. BTW)
Zaalverantwoordelijke

Vast uurtarief

35 euro/begonnen uur

Gebruik na 22 uur

Toeslag zaalhuur

35 euro/begonnen uur

* Mechelse verenigingen erkend door de Cultuurraad en/of Mechelse erfgoedverenigingen

Catering
Koffie en thee, lichte Italiaanse lunch
of uitgebreide receptie/walking dinner? Het museum werkt samen met
vaste cateringpartners om de catering van jouw event tot in de details
te verzorgen.

•

Basispakket dranken & broodjeslunch

Basisdrankenbuffet met koffie, thee, water (bruis/plat) in self-service.
Koffie, thee, water (bruis/plat): 2 euro per persoon/koffiepauze.
Eenvoudige broodjeslunch: 6 euro per persoon.
•

Italiaanse lunch of receptie

Krokant gegrilde focaccia’s gevuld met allerlei heerlijke combinaties van
vlees, vis, kazen, kruiden en noten. Van biologische bubbels tot zelfgemaakte
citroenlimonade. Laurence’s Italiaanse gerechten zijn ideaal voor een lichte
lunch of als afsluiter van je event.
Vraag een vrijblijvende offerte: laurencesfocacceria@gmail.com
•

Stijlvolle receptie, zittend of walking dinner

Stijlvolle catering, seizoens-en regiogebonden ingrediënten en service van
topkwaliteit. Huis van Dijck staat voor verfijnde eventcatering met oog voor
detail. Voor een receptie met fingerfood of foodbowls, walking dinner of nocturne in het museum of tuin.
Vraag een vrijblijvende offerte: dieter@huisvandijck.be

Info & reserveren
Sara Verhaert - sara.verhaert@mechelen.be
T 015 29 40 35 | M 0477 444 047

