EXTERNE AANVRAGEN
VERGADER- EN/OF CONGRESACCOMMODATIE

Is uw organisatie op zoek naar een creatieve locatie voor een meeting of een congres?
Voortaan kan u hiervoor in het ZOL terecht.
Er worden vier vergaderzalen, een atrium, een foyer, een auditorium en een volledig uitgeruste keuken te huur
aangeboden in de G-blok van het ziekenhuis.

Auditorium

Atrium

Foyer

Keuken

TARIEVEN (excl. BTW)
HUURKOSTEN
ZAAL

AANTAL
PERSONEN

KOSTPRIJS
PER 3 UREN

Atrium

80

€ 150

Auditorium

150

€ 180

Foyer

150

€ 150

Zaal G-1.14

24

€ 100

Zaal G-1.16

14

€ 80

Zaal G-1.18

14

€ 80

Zaal G-1.19

22

€ 80

Keuken

€ 200

Het auditorium en de 4 vergaderzalen zijn standaard uitgerust met een
beamer. Free wifi, vestiaire, flipchart, pennen en papier zijn inbegrepen
in de huurprijs alsook het gebruik van de koffie – en waterautomaat in de
foyer.
Het auditorium kan enkel gehuurd worden indien beroep gedaan wordt op
een ZOL operator. De kostprijs van de operator bedraagt:
• Minder dan 2 uren: 50 euro
• Tussen 2 en 3 uren: 85 euro
• Tussen 3 en 6 uren: 120 euro
• Meer dan 6 uren: 150 euro
De foyer kost 50 euro in plaats van 150 euro indien deze voor een activiteit
tevens met het auditorium / een vergaderzaal gehuurd wordt. Indien de
foyer enkel als pauzeruimte gebruikt wordt, zijn er geen huurkosten.
De kostprijs van het atrium wordt verhoogd met 30 euro indien de
aanwezige geluidsinstallatie gebruikt wordt.

TARIEVEN
PARKEERKOSTEN BEZOEKERSPARKING ZIEKENHUIS
Twee euro per persoon bij reservatie tussen 07u00 en 18u00.

ADMINISTRATIEKOSTEN
30 euro voor iedere aanvraag.

CATERINGKOSTEN
Op basis van uw specifieke vraag kan door de dienst voedingsadministratie van het ziekenhuis een offerte opgesteld worden. Deze
offerte kan (afhankelijk van de vraag) volgende kostenposten omvatten: catering, bediening, afruimen, afvalverwijdering… Het ZOL
beschikt in de G blok over een professioneel uitgeruste keuken. Mits goede afspraken kan deze tevens gehuurd worden.

SCHOONMAAKKOSTEN
De schoonmaakkosten zijn standaard inbegrepen in de huurprijs. Indien na afloop van het event vastgesteld wordt dat er buiten
het borstelen/stofzuigen extra werkzaamheden vereist zijn, worden er schoonmaakkosten aangerekend. Deze bedragen 80 euro
voor aula, foyer of atrium en 40 euro voor een vergaderzaal.

INTERESSE OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ZOL-ACCOMMODATIE?
Gelieve een e-mail te sturen naar sylvain.haekens@zol.be van de dienst Opleiding en Ontwikkeling. (Tel 089/321751).
Gelieve in je e-mail de volgende info op te nemen:
•

Coördinaten aanvrager / organisator

•

Datum

•

Omschrijving event

•

Gewenste accommodatie

•

Programma event

•

Aanvangsuur en einduur

•

Doelgroep

•

Gewenste catering

•

Verwacht aantal deelnemers

Na ontvangst van uw mail zal Sylvain Haekens contact met u opnemen om de aanvraag te verduidelijken. Vervolgens ontvangt u een
overeenkomst die voor aanvang van het event ondertekend dient te worden. De factuur wordt verstuurd na afloop van het event.

Ziekenhuis Oost-Limburg
Dienst Opleiding & Ontwikkeling
Schiepse Bos 6
3600 Genk

T +32 (0)89 32 50 50
F +32 (0)89 32 79 00
info@zol.be/www.zol.be

 Campus Sint-Jan
Schiepse Bos 6
B 3600 Genk

 Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken

 Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2 A
B 3600 Genk
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