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Geachte mevrouw, heer,
Gevolg gevend aan ons onderhoud, stuur ik u met plezier een offerte voor de huur van onze
accommodatie op Golfclub Witbos.
1. GOLFCLUB WITBOS
De terreinen van Golfclub Witbos zijn
gelegen midden in een oude Britse
legerkazerne. Het Spartaanse karakter
van deze legerbasis is zoveel mogelijk
behouden gebleven: de waterputten
van de voormalige brandweer vormen
een wezenlijk onderdeel van onze
baan, maar ook enkele mooie grote
hangars zijn gebleven. Eén hangar is
een hindernis op Hole 1, die blind
gespeeld wordt, andere hangars
dienen dan weer als evenementenhal.
Deze bijzonder mooie en authentieke hallen zijn volledig wind- en waterdicht gemaakt en kunnen
perfect gebruikt worden om grotere evenementen in te organiseren. Door het behouden van de
typische eigenheid van de oude legerhallen, krijgt elk evenement een bijzonder fraai karakter mee.
Door de grootte van de legerhallen en door de flexibiliteit betreffende inrichting, belichting en
catering, kan ook uw evenement op maat gemaakt worden, waarbij u gebruik maakt van de door u
benodigde ruimte.
Een bijkomend voordeel is dat grote trucks binnen kunnen rijden, en dus ter plaatse kunnen gelost
en geladen worden. Een onmiskenbaar logistiek voordeel. Daarnaast kunnen wij een grote parking
aanbieden voor uw gasten.
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2. DE HALLEN
Twee oude legerhallen zijn reeds operationeel, aan drie andere
wordt momenteel hard gewerkt om deze binnenkort
gebruiksklaar te hebben. De hallen zijn wind- en waterdicht en
kunnen volledig naar smaak opgebouwd en ingericht worden. U
dient de hallen te beschouwen als lege boxen, waarop u als
organisatie volledig uw stempel kunt drukken. Of u nu kiest voor
een loungy, industriële, feeërieke, circusachtige, western of
militaire inrichting, werkelijk àlles is mogelijk in opbouw. Op die
manier worden dezee hallen verhuurd als ruimte om exposities,
feesten of andere evenementen in te organiseren.
De afmetingen van de hallen zijn als volgt:
TYPE HAL
Evenementenhal 1 & 2
Evenementenhal 3 & 4
Kleine evenementenhal

Afmeting
30 x 80 meter
30 x 100 meter
20 x 30 meter

Oppervlakte
2.400 m2
3.000 m2
600 m2

De gebouwen zijn opgebouwd uit gewelven van telkens 10 meter. De hoogte van de gewelven is 4.25
m, de nok van de bogen is 8 m hoog. Op die manier krijgt u een zeer mooi ruimtelijk effect. Tussen
hallen 1 & 2 en 3 & 4 is telkens ook een open tussenruimte van 20 meter breed.
De accommodatie wordt standaard verhuurd met stromend water, een stroomgroep tot 100 KVA en
basisverlichting. De kleine hal heeft vaste stroomvoorziening. Andere voorzieningen vallen buiten het
bestek van een normale verhuur, maar kunnen uiteraard voorzien worden.
3. PARKING
Het golfterrein beschikt over een zeer groot voormalig ‘paradeplein’, dat perfect dienst doet als
parking en gratis kan gebruikt worden. Hier kunnen ongeveer 500 auto’s geplaatst worden. De grote
hallen liggen op 150 m afstand van de parking, de kleine hal ligt er vlak naast. Naar de hallen kan men
gaan met een in te richten shuttle-service met bijvoorbeeld golfkarren, bus, huifkarren of enig ander
vervoersmiddel, ofwel te voet langs het bospad.
Indien nodig kan de parkeerruimte nog uitgebreid worden door gebruik te maken van de weg die
naar de hallen leidt, de tussenruimte, en eventueel ook de tweede hal. Dit alles is uiteraard
bespreekbaar. Indien u slechts één hal nodig heeft, kan de andere hal kosteloos als parking dienen.
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4. VOORZIENINGEN EN INRICHTING
Voorzieningen zoals sanitair, meubilair, verlichting, keuken, bar, en eventueel andere structuren,
dienen opgebouwd te worden. Hiervoor heeft u volledig de vrije keuze in leverancier. Uiteraard
werken wij vaak met een aantal gespecialiseerde firma’s samen, en kunnen wij u op eenvoudig
verzoek met hen in contact brengen. Zij staan garant voor een onberispelijke service, en hebben een
schat aan ervaring in de ondersteuning van grote events.
5. CATERING
De catering is volledig door u zelf te kiezen. U
bent in de evenement-hallen niet verplicht te
werken met onze eigen catering of een door
ons aangewezen partij. U bent volledig vrij
hier met een eigen partner te werken. De
cateraar heeft de mogelijkheid een
verplaatsbare keuken op te bouwen in of
naast de hallen. Uiteraard dient u deze
oppervlakte wel mee te rekenen in benodigde
ruimte.

6. BEVEILIGING
Gezien de kwetsbaarheid van een golfterrein, is het afhakelijk van het type event aangewezen te
voorzien in de nodige security en beveiliging, die er voor moet waken dat niemand het golfterrein
zelf kan betreden. Daarnaast is het ook aangewezen de nodige parkeerwachters te voorzien. U bent
als organisatie volledig verantwoordelijk voor enige schade die aangebracht zou worden aan
gebouwen, voorzieningen en terreinen.
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7. GOLF
Indien gewenst kan aan uw event een ‘golf-touch’ worden
toegebracht. Zo kan u bijvoorbeeld kiezen voor een golfinitiatie
voor een select deel van uw gasten, zodat zij werkelijk
ondergedompeld worden in de golfsport. Via een initiatie leert men
binnen de tijdsspanne van één of bijvoorbeeld twee uren de basisaspecten van de golfsport kennen. Het is een zeer leuke, sociale en
sportief laagdrempelige manier om een toffe neven-activiteit aan
te kunnen bieden.
Er kan echter ook geopteerd worden voor de organisatie van een
heus golftornooi, dit indien een aantal genodigden echte golfers
zijn. Spelers dienen voor het betreden van onze baan een
maximum handicap te hebben van 45. Dit dient zeker tijdig
besproken te worden, aangezien de baan dan dient gereserveerd
en voorbehouden te worden.
8. BEREIKBAARHEID
Golfclub Witbos ligt deels op
grondgebied Westerlo, deels op
grondgebied
Herentals.
De
ingang
is
gesitueerd
in
deelgemeente Noorderwijk. Voor
GPS geeft u best de straatnaam
Witbos in, aangezien sommige
GPS-systemen u zouden leiden
naar de achterzijde van het
terrein.
Noorderwijk
is
makkelijk
bereikbaar via de E313-autosnelweg tussen Antwerpen en Hasselt. Golfclub Witbos ligt op enkele
minuten rijden van uitrit 21, Herentals Industrie, of uitrit 22, Herentals-Oost.
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9. PRIJS
De huurprijs voor de grote overdekte event-hallen is vastgelegd per m²:
DAGTYPE
Weekdag
Weekend-dag
Speciale dag *
Opbouw / afbraakdag

PRIJS
2€
3€
4€
1€

KORTING
2 opeenvolgende dagen
3 opeenvolgende dagen

PRIJS
Dagprijs x 1,5
Dagprijs x 2

Opbouw en afbraak

Gratis indien beperkt tot
2 opbouw en 1 afbraak
*Speciale dagen: paasvakantie, zomervakantie, kerstvakantie, verlengde weekends: Feest v/d Arbeid,
OH Hemelvaart, Pinksteren en Allerheiligen
Voorzien zijn: een stroomgroep tot 100 KVA (brandstof wordt apart verrekend), stromend water en
opbouwverlichting.
De huurprijs voor de kleine hal is vastgelegd op 2.500 € per dag,
Hier is vaste stroom, stromend water en opbouwverlichting voorzien.
Voor de onoverdekte tussenruimte is de prijs vastgelegd op 50 % van de dagprijzen.
Personeel: Indien uw event vereist dat technisch personeel of een coördinator dient ingeschakeld te
worden, wordt hiervoor op voorhand een fee overeengekomen.
Wij hopen u met uw organisatie te mogen verwelkomen, en zijn er van overtuigd dat onze locatie
een meerwaarde zal betekenen voor ieder event.

