
FORMULES EN
TARIEVEN 

MEETINGS & EVENTS
 

Quartier Latin

2, rue des Brasseurs - 6900 Marche-en-Famenne

Tel: +32(0)84/430135

commercial@quartier-latin.be
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7 VOLLEDIG UITGERUSTE
ZALEN
Onze zalen zijn volledig uitgerust met wifi,
flipcharts, beamers, schermen en water. 

MEETINGS MET LUNCH EN
KOFFIE PAUZE
Begeleid uw vergaderingen met koffiepauzes en
een kwaliteitsmaaltijd in een warme, familiale
sfeer.

EEN MEETING 
OP MAAT

OVERNACHTINGEN
Geniet van het comfort van onze 4-sterren
kamers om uw deelnemers te huisvesten tijdens
uw evenement. 
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UW MEETING OP EEN
BUITENGEWONE

PLEK

Het hele jaar door ontvangen wij u en organiseren wij

uw meeting in een unieke ruimte die gewijd is aan het

succes van uw professionele evenementen. Laat ons

een verblijf op maat voor u organiseren.

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van

de zalen voor residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hieronder

vermelde tarieven.

Onze ruimtes
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Julia en Roma zijn kleine zalen van 25 m². Ze zijn

geschikt voor maximaal 6 personen.

JULIA EN ROMA

Een HDMI-scherm

Een koffiezetapparaat

Een flipchart

Multi-sockets

Onze zalen zijn uitgerust met:

1 dag : 300€

1/2 dag : 240€ 

Tarieven :

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van de zalen

voor residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hierboven vermelde tarieven.
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AVENTIN

U-vorm : 15 personen

School-vorm: 15 personen 

Theater-vorm : 20 personen 

Aventin is een zaal van 80 m² dit plaats biedt aan maximaal 20

personen. Deze zaal kan op verschillende manieren worden

gemoduleerd :  

Een HDMI-scherm

Een koffiezetapparaat

Flipcharts

Multi-sockets

Geluidssysteem

Projector 

Videoconferentiesysteem

(tegen meerprijs)

Deze zaal is uitgerust met:

1 dag : 500€

1/2 dag : 400€ 

Tarieven :

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van de zalen

voor residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hierboven vermelde tarieven.
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VESTA

Een microfoon

Flipcharts

Multi-sockets

TV-scherm

Een projector

HDMI-scherm

Een geluidsinstallatie

Een koffiezetapparaat

Deze zaal is uitgerust met:

1 dag : 500€

1/2 dag : 400€ 

Tarieven :

U-vorm : 15 personen 

School-vorm : 15 personen 

Theater-vorm : 20 personen

De Vesta is 90 m². Deze grote zaal biedt plaats aan 15 tot 20

personen, afhankelijk van de opstelling :

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van de zalen voor

residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hierboven vermelde tarieven.
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GALLIA

Een microfoon

Flipcharts

Multi-sockets

Een projector

HDMI-scherm

Een koffiezetapparaat

Deze zaal is uitgerust met:

1 dag : 300€

1/2 dag : 240€ 

Tarieven :

De Gallia kamer is een aanvullende ruimte op de Vesta als u het

wenst. Daar kunt u allerlei activiteiten organiseren, zoals workshops

of debriefings. 

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van de zalen voor

residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hierboven vermelde tarieven.
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FORUM

Een microfoon

Multi-sockets

Een lessenaar

Een podium

Flip charts

Een projector

HDMI-scherm

Geluidssysteem

Koffiezetapparaat

Een dansvloer (op aanvraag, tegen

meerprijs)

Deze zaal is uitgerust met:

1 dag : 1000€

1/2 dag : 850€ 

Tarieven :

U-vorm : 60 personen 

School-vorm : 80 mensen 

Cabaret-vorm : 100 mensen 

Theater-vorm : 250 personen

De Forum Room is een grote zaal van 330 m². Het biedt plaats aan 250

personen en kan op verschillende manieren worden gemodulerd : 

De vermelde tarieven zijn voor niet-residentiële meetings. / De tarieven van de zalen voor

residentiële meetings zijn 25% minder duur dan de hierboven vermelde tarieven.
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UW MEETING OP EEN
BUITENGEWONE

PLEK

Quartier Latin biedt verschillende formules : ontbijt en

koffiepauzes, lunches, aperitieven en diners. 

Om aan alle behoeften te voldoen, hebben wij een

aantal dagelijkse servicepakketten samengesteld.

Onze
cateringspakketten 
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ONTBIJT EN KOFFIE PAUZES 

Ontbijt « zoals in het hotel » - 20€ p.p

Ontbijt « meeting » - 15€ p.p

Accueil café – 9.00€ p.p

Pause café en matinée – 9.00€ p.p

Pause café en après-midi - 9.00€ p.p

Pause café santé – 12.00€ p.p

Dranken in de vergaderzaal : 

- Buffet-vorm : eieren, spek, verschillende soorten broodjes, viennoiseries,

vleeswaren, kaas, smeerkaas, yoghurt, ontbijtgranen, honing, jam,

chocoladesmeerpasta, vers vruchtensap, koffie, thee, vruchten, koffietaart, droge

vruchten. 

- Koffie, thee, vruchtensap, vruchten, viennoiseries, broodjes, vleeswaren, kaas,

yoghurt. 

- Koffie, thee, vruchtensap, viennoiseries 

 - Koffie, thee, vruchtensap, koekjes, vruchten 

- Koffie, thee, vruchtensap, mini gebakjes, vruchten 

- Koffie, thee, vruchtensap, keuze tussen smoothies/granenrepen/vruchtensalade/ … 

- Koffie, thee, vruchtensap voor een halve dag : 5€ p.p

- Koffie, thee, vruchtensap voor een hele dag : 10€ p.p
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LUNCHS

Gegarneerde canapés *  :

"Table Gourmande"

2-gangen lunch

3-gangen lunch

Pakket huiswijnen :

- 3 per persoon – 25.00€ p.p 

- 4 per persoon – 30.00€ p.p 

- Supplement van soep of nagerecht – 5.00€ p.p 

- Buffet met verschillende soorten broodjes, te garneren met een selectie

van vleeswaren, kazen en gemengde salades – 30.00€ p.p

- Een hoofdgerecht en een nagerecht per persoon – 32.00€ p.p 

- Een voorgerecht en een hoofdgerecht per persoon – 32.00€ p.p

- - Een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht p.p – 47.00€ p.p 

- 2 glazen p.p – 9.00€ p.p 

- 3 glazen p.p – 13.50€ p.p 

De volgende dranken zijn inbegrepen in die formules : water, softs en koffie. 
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APERITIEVEN

De « Classique » – 16.00€ p.p

De « Solennel » – 22.00€ p.p 

De « Royal » – 25.00€ p.p

- Schuimwijn (met of zonder zwarte-bessencrème), vruchtensap: 2

glazen p.p 

- 2 hapjes p.p 

- Schuimwijn (met of zonder zwarte-bessencrème), vruchtensap: 4

glazen p.p 

- 4 hapjes p.p

- Champagne (met of zonder zwarte-bessencrème), vruchtensap : 2

glazen p.p 

- 2 hapjes p.p
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Walking Dinner* - 35.00€ p.p

Koud buffet* - 40.00€ p.p

"Soirée Gourmande"** – 65.00€ p.p

3-gangen seizoensmenu** – 65.00€ p.p

4-gangen menu « Fin Palais »** - 90.00€ p.p

Groot warm en koud buffet** – 60.00€ p.p 

- 4 canapés p.p 

- Supplement van soep of nagerecht– 5.00€ p.p 

- Supplement van 3 glazen huiswijn of pils bier – 12.00€ p.p 

- Buffet samengesteld uit een selectie van koude gerechten 

- Supplement van 3 glazen huiswijn of pils bier – 12.00€ p.p

- Buffet van voorgerechten uit de streek; keuze tussen 4 hoofdgerechten (aan tafel

gediend); buffet van kazen en nagerechten van onze Patissier

- Een voorgerecht, een hoofdgerecht, een nagerecht per persoon 

- Een koud voorgerecht, een warm voorgerecht, een hoofdgerecht en een

nagerecht per persoon 

- Buffet met een gevarieerde selectie van warme en koude gerechten. 

• * De volgende dranken zijn inbegrepen in die formules : water, softs, koffie. 

• ** De volgende dranken zijn inbegrepen in die formules : 1 glas aperitief,

huiswijnen, water, softs en koffie. 

DINERS 
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DRINKS 

Drink van 1 uur– 16.00€ p.p 

Drink van 1u30 – 22.00€ p.p

Open Bar van 2u – 20.00€ p.p

- 2 hapjes per persoon 

- Schuimwijn, witte en rode wijn, softs : 2 glazen p.p 

- 5 hapjes per persoon 

- Schuimwijn, witte en rode wijn, softs : à volonté 

- Schuimwijn, witte en rode wijn, softs : à volonté 

- Supplement per extra ½ uur : 8.00€ p.p
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Overnachtingen

Cosy 
Business
Romance 
Confort 
Espace

We beschikken over 5 types kamers : 

Eenpersoonskamer
Week - 115€ à 155€
Zaterdagavond - 125€ à 155€

Chambre double :
Week- 140€ à 195€
Zaterdagavond - 155€ à 215€

Tarieven :

Afhankelijk van het aantal gereserveerde kamers, kunnen we aaantrekkelijke

groepsprijzen voorstellen. 

Alle kamers beschikken over een 4-sterren comfort. Ze hebben een oppervlakte

van 17m² tot 23 m² en beschikken over een tweepersoonsbed of 2 aparte

bedden, een badkamer met een toilet en een bad met een douche erin. De

kamers van het type « confort » hebben een toilet dat apart is van de badkamer,

en een douche die apart is van het bad. 

De « espace » kamers kunnen tot drie volwassenen ontvangen. 
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Teambuilding activiteiten

Teamcooking met onze chefs
Proeverij van lokale bieren 
VTT- of wandeltocht met een gids
Uitstapjes in een koets
Musikaal wedstrijd "Blind Test"
"Boogle" 

Het Quartier Latin biedt een breed gamma activiteiten tijdens uw meeting. 

Wenst u een andere activiteit te doen ? Geen probleem ! We werken met een paar externe
partners met wie we de activiteit van uw keuze kunnen organiseren.

Bezoek onze website om meer te weten te komen over onze teambuildings.
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Pakket op basis van 25 personen

1 ontvangst koffie bij de aankomst 
1 koffie pauze in de ochtend 
1 lunch naar keuze (« table gourmande » ; « canapés
» ; 2 gangenmenu), dranken inbegrepen 
1 koffie pauze in de namiddag 
Het verhuur van de zaal voor de hele dag 

1 ontvangst koffie bij de aankomst - dag 1
1 koffie pauze in de ochtend - dag 1 en 2
1 lunch naar keuze ("table gourmande" ; "canapés" ;
2 gangenmenu) met dranken - dag 1 en 2
1 koffie pauze in de namiddag - dag 1 en 2
Het verhuur van de zaal voor de 2 dagen 
1 driegangenmenu, dranken inbegrepen in de avond
Overnachting in single kamer + ontbijt 

Een dag vergadering met overnachting
383€ p.p.

Een dag vergadering 
99€ p.p.

Dit voorstel is gebaseerd op 25 personen. Al onze offertes zijn « op maat » gemaakt, en aanpasbaar afhankelijk van het aantal deelnemers en van uw

wensen. Ons team is ter uwer berschikking voor alle programmaaanvragen voor uw toekomstige meetings.
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Onze algemene voorwaarden
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Voor evenementen die overdag plaatsvinden (zonder overnachting), zal het aantal deelnemers dat 48 uur voor de datum van het

evenement wordt meegedeeld, het minimumaantal zijn dat wordt gefactureerd. 

Voor evenementen met hotelaccommodatie zal het aantal gereserveerde kamers 8 dagen voor het evenement (voor een minimumbedrag

dat overeenstemt met 70% van de initiële reservatie) het aantal zijn dat gefactureerd zal worden. Voor maaltijden zal het aantal deelnemers

dat 48 uur voor de manifestatie wordt meegedeeld, het minimumaantal zijn dat wordt gefactureerd.

Als u minder dan 48 uur voor het evenement annuleert, zal het volledige evenement gefactureerd worden (behalve wanneer ons

etablissement gesloten is omwille van Covid). 

Als u minder dan 9 dagen en meer dan 48 uur voor het evenement annuleert, brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening (behalve

voor Covid-gerelateerde sluiting). 

Als u uw evenement meer dan 9 dagen voor de datum van het evenement annuleert, behouden wij het voorschot van 50% dat werd betaald

bij de bevestiging van het evenement. Je kunt het gebruiken voor een toekomstig evenement.

1/ Boeken 

Alle reserveringen zijn definitief na ontvangst van een exemplaar van onze gedetailleerde offerte, ondertekend "voor akkoord" en na ontvangst

van een aanbetaling die overeenkomt met 50% van de totale geraamde kosten. 

2/ Facturering 

3/ Gedeeltelijke of volledige annulering van het evenement 



VERTROUW ONS HET SUCCES VAN UW EVENEMENTEN TOE 
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