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Inleiding

Feestzalen Vogelzang is de ideale locatie voor al uw seminaries, 
trainingen, productvoorstellingen,…. Door onze strategische  
ligging, kort aan de E40 autosnelweg en nabij het NMBS-station 
Tienen, zijn wij hét trefpunt voor al uw seminaries en bedrijfs-
evenementen. Al onze zalen zijn uitgerust om uw evenement in 
de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen. Wij stellen 
u onder andere draadloos Internet, projectiescherm, projector en 
microfoon ter beschikking.

Dankzij onze lekkere keuken en vlotte service, kunnen uw  
genodigden op tijd en stond genieten van een hapje en een 
drankje of deelnemen aan een uitgebreid diner. Uw voorstellen en 
suggesties voor het verloop van uw seminarie of banket zijn altijd 
bespreekbaar voor ons. Wij zijn er om van uw evenement een  
succes te maken!

Wanneer u na het doornemen van deze brochure nog vragen 
heeft, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder  
in het welslagen van uw evenement of seminarie

Met vriendelijke groeten, 

Bert Geuvens

Zaakvoerder

Feestzalen Vogelzang – Leuvenselaan 534 – 3300 Tienen (Kumtich)
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Eerst en vooral zetten wij voor u 
onze troeven op een rijtje!

Feestzalen Vogelzang

…  heeft meer dan 18 jaar ervaring in het verzorgen van feesten,  
 banketten en seminaries

…  is gekend omwille van zijn kwaliteitsvolle gerechten en  
 vriendelijke service

…  is strategisch gelegen, nabij de E40 en het NMBS-station Tienen

…  heeft een ruime parking voor meer dan 100 wagens

…  heeft 3 zalen, uitgerust met lichtbesturing en klimaatbeheersing,  
 die u ook gecombineerd kan gebruiken

…  heeft een aangename tuin waarin u bij mooi weer kan  
 vertoeven

…  stelt u een gamma aan audiovisueel materiaal ter beschikking

…  zorgt dat u in het ganse gebouw draadloos op het Internet kan  
 surfen

…  stelt alles in zijn werk om van uw evenement een succes te  
 maken!
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Zalen

In Feestzalen Vogelzang staan 3 zalen te uwer beschikking.

Onze zalen zijn uitgerust met de hedendaagse moderne technieken 
en kunnen samen ofwel elk apart gehuurd worden. Zo hebt u in 
iedere zaal lichtsturing zodat u het licht kan instellen zoals ù  
verkiest tijdens uw seminarie, klimaatbeheersing, audio- installatie 
voor achtergrondmuziek indien gewenst. U kunt tevens in elke zaal 
gebruik maken van draadloos Internet.
 
Wij kunnen de zalen in de verschillende klassieke seminarie- 
opstellingen opzetten, afhankelijk van de opstelling van de  
audiovisuele materialen en volgens uw wensen.

Hieronder vindt u een overzicht van de capaciteit van de  
verschillende zalen in diverse opstellingen:

Opp in m² U-vorm Theater School Vierkant
Grote 
zaal 200 m² / 275 pers 100 pers /

Kleine 
zaal 60 m² 23 pers 55 pers 27 pers 26 pers

Kleine 
zaal – 
parking 
niveau

80 m² 27 pers 75 pers 36 pers 34 pers

Vergaderopstellingen worden met u overlegd, naar gelang het 
aantal personen wordt u de juiste zaal geadviseerd. Na een lange 
vergadering kunt u ontspannen onder het genot van een drankje. 
Hieraan kunt u natuurlijk een brunchbuffet, koffietafel of diner  
koppelen.
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Meetingpakketten

Of het nu gaat om een drie uur durende vergadering of een dag-
durend overleg inclusief lunch en diner, bij Feestzalen Vogelzang 
is alles mogelijk. Wij doen ons uiterste best om uw vergadering of 
overleg zo prettig mogelijk te laten verlopen. 

Om u wegwijs te maken in het seminariegebeuren, hebben wij een 
overzicht gemaakt van de verschillende formules waaruit u kunt 
kiezen. Doch indien u zich hier niet in kan vinden, kunt u gerust uw 
wensen kenbaar maken en maken wij u een offerte op maat.

Standaardvoorzieningen tijdens elk seminarie:

• wij voorzien op de tafels: pen, papier en water.
• standaardpakket aan audiovisueel materiaal bestaat uit:
 • flipchart
 • scherm
 • projector
 • Wifi – draadloos Internet
• extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden 

1. Ontbijtformule

Wij voorzien op een buffet voor iedereen:

• Fruityoghurt & ontbijtgranen 
• Confituurtjes, chocoladepasta, honing,
• Croissant & chocoladekoek (miniformaat)
• Broodassortiment
• Kaas, ham, salami, kipfilet
• Melk en sinaasappelsap naar believen
• Koffie en thee naar believen

Prijs: 12,00 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)

• Roereitjes en spek 3,00 euro extra
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2. Hele dag pakketten

a) Lunchformule: 

Onthaal:  We verwelkomen uw gasten met koffie, thee,  
 sinaasappelsap en ontbijtzoetjes.

Pauze: Voormiddagpauze met koffie, thee, sinaasappelsap en  
 zoetjes.

Lunch:  Een lunch bestaande uit hoofdgerecht & dessert 

Voorbeeld:

Kalkoenfilet met zoet-zure saus van witte druiven en kroketten
~~

Parfait van chocolade met frambozencoulis
  ~~

Mokka met koekjes

Vergezeld van water of frisdranken (2 glazen per persoon)

Pauze: Namiddagpauze met koffie, thee, sinaasappelsap, zoetjes  
 en vers fruit

Extra:  Na de vergadering is er mogelijkheid om een drink of  
 receptie aan te bieden (zie ‘Modules’).

Prijs: 40,00 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)
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b) Broodjesformule:

Ontvangst: Buffet met een welkomstkoffie + thee, fruitsappen,  
  dessertkoekjes

Voormiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, dessertkoekjes

Lunch:  Een lichte lunch bestaande uit:

Verse dagsoep
~~

Assortiment broodjes belegd met kazen en fijne vleeswaren,
salades en fruitgarnituur

~~
Koffie en thee assortiment met versnapering

Inclusief frisdranken en waters

Namiddag:  Pauze met koffie + thee, sinaasappelsap, cake

Prijs: 35,00 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)

c) Businesslunch:

Ontvangst: Buffet met een welkomstkoffie + thee, fruitsappen,  
  dessertkoekjes

Voormiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, dessertkoekjes

Lunch:  Twee-gangen businesslunch, inclusief frisdranken en  
  koffie

Voorbeeld:

Filet van Mechelse koekoek met abdijbierensaus en kroketten
~~

Dessertvariatie

Namiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, cake

Prijs: 40,00 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen
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d) 3-gangen businesslunch formule A:

Ontvangst Buffet met een welkomstkoffie + thee, fruitsappen,  
  dessertkoekjes

Voormiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, dessertkoekjes

Lunch:  Drie-gangen businesslunch, inclusief aangepaste  
  wijnen, mineraalwater en koffie

Voorbeeld:
Gerookt vissersbord

~~
Varkenshaasje met graanmosterdsaus, warme groenten en  

röstiaardappelen
~~

Speculaasijs met een vanillesausje

Namiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, cake

Prijs: 52,50 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)

e) 3-gangen businesslunch formule B:

Ontvangst: Buffet met een welkomstkoffie + thee, fruitsap,  
  assortiment ontbijtkoekjes en vers fruit

Voormiddag:  Pauze met koffie + thee, fruitsappen, assortiment  
  ontbijtkoekjes

Lunch:  Drie-gangen businesslunch, inclusief aangepaste  
  wijnen, mineraalwater en koffie

Voorbeeld:
Aspergesoep met sliertjes gerookte zalm

~~
Rundsfilet met peperroomsaus, warme groenten en frietjes

~~
Dessertvariatie

Namiddag:  Pauze met koffie, thee, fruitsappen, cake en vers fruit

Prijs: 54,00 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)
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3. Modules: u kan uw meeting à la carte samenstellen

Indien u zelf uw dag wenst samen te stellen, vindt u hieronder de 
lijst van de meest gangbare modules. Ook voor uw halve dag- of 
avondseminaries, kan u eveneens uit onderstaande lijst een  
selectie maken.

Spijzen en dranken

Op uw vraag plaatsen wij in de zaal volgende extra dranken en 
spijzen:

Dranken Prijs
Mineraalwater (bruisend of plat) € 4.00 per liter
Pepsi Cola of Pepsi Max € 5.00 per liter
Sinaasappelsap € 5.00 per liter
Hapjes Prijs
Mini sandwiches € 1.50 per stuk
Mini ontbijtkoekjes € 1.20 per stuk
Broodjes Prijs
Belegde broodjes (gesloten) € 2.00 per stuk
Belegde broodjes (open belegd) € 2.00 per stuk

Module Breakfastmeeting 

In alle rust kan u genieten van een rijkelijk ontbijtbuffet, met een 
vriendelijk onthaal
en stijlvolle bediening door onze mensen als voorbereiding op een 
geslaagde meeting.

• Assortiment broodjes en botercroissants
• Een waaier aan fijne vleeswaren en kazen
• Hard of zacht gekookte eitjes
• Confituur, honing en chocopasta
• Cornflakes en muesli, verse melk
• Yoghurt
• Fruitmand
• Koffie, assortiment thee en waters
• Sinaasappelsap

Prijs: 15 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)
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Module Welkomstkoffie 

Om uw gasten welkom te heten, voorzien wij voor u het volgende 
buffet:
• Koffie en assortiment thee
• Sinaasappelsap
• Mini koffiekoekjes
• Vers gebakken cake

Prijs: 6 euro per persoon 

Module Cake-break 

Wanneer u een break neemt tijdens de meeting, voorzien wij voor 
u dit buffet:

• Koffie en assortiment thee
• Sinaasappelsap
• Vers gebakken cake

Deze break wordt doorgaans voorzien in de voormiddag.

Prijs: 5 euro per persoon 

Module Pauze met mini-gebakjes 

Wanneer u een break neemt tijdens de meeting, voorzien wij voor 
u dit buffet:

• Koffie en assortiment thee
• Sinaasappelsap
• Frisdranken
• Mini-gebakjes

Deze break wordt doorgaans voorzien in de namiddag.

Prijs:  6 euro per persoon 
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Module Broodjeslunch 

Wanneer u kiest voor een lichte en korte lunch, kunnen wij u een 
broodjeslunch voorstellen:

Verse dagsoep
~~

Assortiment broodjes belegd met kazen en fijne vleeswaren,
salades en fruitgarnituur

~~
Koffie en assortiment thee met versnapering

Hierbij serveren we u graag water of frisdrank.

Prijs: 14 euro per persoon
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)

Module Dagschotel 

Wanneer u kiest voor een lichte en warme lunch, kunnen wij u een 
dagmenu voorstellen:

Verse dagsoep
~~

Hoofdgerecht
~~

Koffie en assortiment thee met versnapering

Hierbij serveren we u graag één glas huiswijn, pilsbier, water of 
frisdrank. Alle supplementaire dranken rekenen wij aan geldende 
tarieven.

Prijs: 17 euro per persoon  
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)
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Module 3-gangen lunch 

Smaakvol voorgerecht
~~

Eigentijds hoofdgerecht,
samengesteld door onze chef volgens seizoen en marktaanbod

~~
Aangepast dessert

~~
Koffie en assortiment thee met versnapering

Voor de dranken kan u kiezen uit:
• dranken aan de geldende tarieven
• Een forfait van door ons geselecteerde witte en rode wijn  
 alsook mineraal en bruisend water aan € 10,00 per persoon

Prijs: 30 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)

Module After Meeting Drink 

Na een productieve vergaderdag, kunt u rustig uitblazen tijdens 
een gezellige receptie.

Wij voorzien voor iedereen 1.5 uur lang:
• Schuimwijn en/of aperitief van het huis
• Sinaasappelsap
• Warme hapjes (3 per persoon)
• Koude hapjes (3 per persoon)

Prijs: 13,50 euro per persoon 
(incl. zaalhuur en standaardvoorzieningen)
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Extra’s

Feestzalen Vogelzang beschikt over een basis aan audiovisueel 
materiaal:
• Projectiescherm 
• Projector/beamer
• Flipchart met stiften 
• Draadloze microfoon 
• Audio-installatie 

Mocht u toch nog extra materiaal nodig hebben, kunnen wij hier 
altijd voor zorgen.
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Routeplan

Met de wagen vanuit Brussel:
 
U rijdt langs de E40, richting Luik. U neemt afrit Boutersem en op 
het einde van de afrit rijdt u naar links. Vervolgens neemt u op het 
volgende T-kruispunt opnieuw links. U volgt de weg tot aan de  
verkeerslichten en daar neemt u rechts de Leuvensesteenweg. 
U volgt deze weg tot in Kumtich en u vindt de ruime parking van 
Feestzalen Vogelzang aan uw rechterkant. 

U rijdt langs de E40, richting Luik. U neemt afrit Tienen. Aan de 
rotonde gaat  u links, richting Leuven. U blijft deze weg volgen 
en ook wanneer u een 2de rotonde tegenkomt, gaat u rechtdoor. 
Ongeveer 1 km na de 2de rotonde, ziet u de ruime parking van 
Feestzalen Vogelzang aan uw linkerkant.

Met de wagen vanuit Leuven:

Neem de Tiensesteenweg, richting Tienen. Volg deze weg tot in 
Kumtich. U vindt Feestzalen Vogelzang aan uw rechterkant.

Met de wagen vanuit Luik: 

U rijdt langs de E40, richting Brussel. U neemt afrit Tienen en op 
het einde van de afrit rijdt u naar rechts. Aan de rotonde gaat u 
links, richting Leuven. U blijft deze weg volgen en ook wanneer u 
een 2de rotonde tegenkomt, gaat u rechtdoor. Ongeveer 1 km na 
de 2de rotonde, ziet u de ruime parking van Feestzalen Vogelzang 
aan uw linkerkant.

 

Feestzalen Vogelzang – Leuvenselaan 534 – 3300 Tienen (Kumtich)
Tel: 016/81 38 56  -  Fax:016/82 31 72

www.feestzalenvogelzang.be



Met de trein: 
Als u de trein verkiest, kan u afstappen in het NMBS-station 
Tienen. Dan kunt u verder met de bus reizen tot Feestzalen  
Vogelzang (cfr. ‘Met de bus’).

Met de bus: 
Vanuit Leuven of Tienen centrum: 
Feestzalen Vogelzang is bereikbaar met lijn 380. U stapt af aan 
halte “Vogelzang”,  recht tegenover Feestzalen Vogelzang.

Toeristische bezienswaardigheden in de buurt

Misschien koppelt u graag een uitstap aan uw seminarie of  
evenement. Hieronder geven we een aantal suggesties van  
toeristische bezienswaardigheden in de buurt van Feestzalen  
Vogelzang

Tienen
• Suikermuseum
• Museum ’t Toreke (Gallo-Romeins museum)
• Poppentheatermuseum
• Bezoek aan de Tiense Suikerraffinaderij 
• Wandelingen: 
• Art Déco langs de Tiense Vesten
• Van suikerventen tot zuurverdiende centen
• Zoet-Zuur
• De oude stadskern van Tienen
• ….

Hoegaarden 
• Bezoek aan de brouwerij van Hoegaarden
• Bezoek aan de Tuinen van Hoegaarden

Voor een compleet overzicht van toeristische bezienswaar-
digheden: www.toerismehageland.be en www.tienen.be

Bent u meer het avontuurlijk type? Dan kunt u bij onderstaande 
evenementen-organisators in de buurt terecht voor een uitstap 
met wat meer avontuur:

• ATevents: www.atevents.be 
• Rolski: www.rolski.be
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Algemene Verkoopsvoorwaarden

Huurprijs ZALEN:

• kleine zalen a) beneden = niveau parking €150,00,-
  b) boven = niveau hoofdingang €150,00,-
• grote zaal  €250,00,-

In deze prijzen is begrepen: linnen, bestek, servies, kuisen en  
verwarming.

onze zalen worden gratis ter beschikking gesteld vanaf:
• 30 personen in de kleine zalen
• 60 personen in de grote zaal

Bij reservatie van één van onze zalen worden volgende 
voorschotten gevraagd:
• €150,- voor de kleine zalen
• €250,- voor de grote zaal

Na de ontvangst van het voorschot is de betreffende zaal definitief 
voor u gereserveerd

De voorschotten dienen om bij een eventuele annulatie de kosten 
te dekken en zijn bijgevolg niet terugbetaalbaar.
Deze voorschotten worden bij de eindafrekening in mindering ge-
bracht.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op bovenstaand adres 
na telefonische afspraak of op ons vermeld telefoonnummer.

BELANGRIJK: Sinds 01 januari 2007 zijn ook wij verplicht 
om een rookverbod na te leven voor alle gelegenheden. 
Zoals u weet staan er boetes op eventuele overtredingen, 
zowel voor ons als uitbater als voor de overtreder zelf.

Wij danken U voor Uw interesse in onze zaak en zijn graag bereid 
u van dienst te zijn.

Bert & Wim Geuvens,  
Greta Schuermans
onze medewerkers
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