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Circuit Zolder is meer dan een fenomenale racebaan. Het is ook  
een unieke, multifunctionele businesslocatie voor al uw events.  
Van vergaderingen, seminars, congressen, trainingen en conferenties, 
tot productlanceringen, workshops en personeelsfeesten. Dankzij 
verschillende locaties, met een individueel karakter, kunnen we 
tot 1.500 personen verwelkomen. Alle locaties beschikken over de 
nieuwste meeting- en presentatie-infrastructuur en een uitgebreid 
cateringaanbod.
Troeven:

• Geschikt voor 7 tot 1.500 personen
• Flexibele dienstverlening 
• Centrale ligging aan het knooppunt van de E313 en E314 
• Ruime parkeermogelijkheden: 20.000 parkeerplaatsen
• Uitgerust met de allernieuwste meet- en eventtechnologie
• Uitgebreid aanbod van uitstekende catering (Atelier V)
• Huren op jaarbasis mogelijk
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Verhuur
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Martini Racing Club
Wat u ook organiseert, de Martini Racing Club, centraal gelegen op het domein, biedt een stijlvolle, moderne 
locatie voor gezelschappen tot 253 personen. De Club geeft uitkijk op de start en finish van het circuit en op 
de fameuze ‘Thierry Boutsen-chicane’. Op het prachtige terras volgt u de race vanop de eerste rij. De locatie is 
voorzien van de allernieuwste presentatiemogelijkheden en biedt uitstekende catering. 

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- 
vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

253 180

capaciteit

280 m2

formules

huren op dagbasis

*meubilair inclusief
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Congress Center
Het Congress Center, boven de Expo Hall, is zonder meer een toplocatie voor het organiseren van 
professionele vergaderingen, workshops, seminaries, diners enz. Het hele Congress Center bestaat uit 
5 modulaire zalen. Dankzij de bijzondere architectuur met uitkragende, plafondhoge ramen genieten 
de gasten van een verreikend uitzicht over het circuit. In het Congress Center kunt u tot 264 personen 
ontvangen. De locatie is voorzien van de allernieuwste presentatiemogelijkheden en biedt uitstekende 
catering. 

264

tot. capaciteit cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

formules

combinaties mogelijk
De wanden tussen de modules kunnen opengeschoven 
worden om grotere ruimtes te creëren

huren op dagbasis 

TIP!Ideaal in  
combinatie 

met  
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VIP Lounge (powered by Woutim)

In de VIP Lounge (powered by Woutim) worden uw gasten verwend met een VIP-service! De Lounge ligt 
boven de boxen, aan de ‘pitlane’. Het unieke van deze locatie is dat ze een blik achter de schermen biedt: 
wagens die binnenrijden, piloten die zich voorbereiden, technici aan het werk. De speels ingerichte ruimte is 
ideaal voor creatieve vergaderingen en workshops maar ook voor stijlvolle seminars en personeelsfeesten. 
De indrukwekkende toog nodigt uit voor een gezellige drink en babbel.

260

capaciteit

360 m2

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

toog

afwerkkeukenwc
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trap

36,00 m
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0
 m

formules

huren op dagbasis 

*meubilair volgens gekozen cateringformule
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Mezzanines
Uw relaties ontvangen op een professionele manier in exclusieve omstandigheden. Dat kan in de 
mezzanines boven de pitboxen, vanwaar u ‘circuitspektakel’ meemaakt vanop de eerste rij. Bovendien 
verwent u uw klanten/gasten met een uitzicht om u tegen te zeggen: de pitlane. De inrichting van de 
mezzanines is eenvoudig, zodat ze kunnen worden ingericht naar de smaak en normen van uw bedrijf.  
Ze beschikken standaard over tv-schermen, toog, koelkast en airco. 
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63 30 30 30 90

capaciteit loge 7 capaciteit loge 9 capaciteit loge 10 capaciteit loge 11 capaciteit loge 14

97 m2 46 m2 46 m2 46 m2 135 m2

formules

huren op jaar- en dagbasis 

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

*meubilair volgens gekozen cateringformule
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Magnum Lounge
Op zoek naar een praktische vergaderruimte met zitplaatsen voor 30 personen en op een bijzondere 
locatie? Dan kunt u terecht in de Magnum Lounge in het receptiegebouw van Circuit Zolder. Uniek is het 
terras met uitkijk op de start en finish en op de tribunes. Vergaderen doet u aan een unieke, grote tafel 
gemaakt in de vorm van een circuit. Op de achtergrond hoort u de raceauto’s voorbijrazen. De lounge is 
voorzien van projectiescherm, beamer, wifi en airco.

50 30

capaciteit

51 m2

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

formules

huren op dagbasis
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Buitenterrein (Paddockruimtes)

Van dichtbij met uw klanten/gasten een wedstrijd beleven doet u vanop het buitenterrein. Een ervaring 
rijker! De outdoorlocatie met verharde ondergrond is voorzien van elektriciteit en water, verder kunt u  
de ruimte invullen naar wens en volgens de gekozen formule.

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

cateringformules*

*meubilair volgens gekozen cateringformule

Zone 0 7.400,00 m²

Zone 1 3.800,00 m²

Zone 2 4.300,00 m²

Zone 3 1.200,00 m²

Zone 4 3.600,00 m²

Zone 5 2.900,00 m²
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Expo Hall
Onder het Congress Center ligt de Expo Hall. Deze multifunctionele locatie met maar liefst 480m2 is de 
ideale oplossing voor de lancering en/of presentatie van nieuwe producten. De Expo Hall biedt toegang tot 
het buitenterrein, de pitlane en het circuit zelf. De totale capaciteit ligt - in combinatie met het Congress 
Center - tussen de 500 en de 1.500 personen. 

19

TIP!

Ideaal voor 
fiets of auto 
experiences

formules

huren op dagbasis 

capaciteit volledige ruimte

480 m2

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

*meubilair volgens gekozen cateringformule

cateringformules*

pitlane kant

buitenterrein kant
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Cycling Center
Sportief ingericht, met kleedkamers en douches gelegen vlak onder de locatie, is het Cycling Center de 
plaats voor presentaties, vergaderingen en workshops in combinatie met fietsgerelateerde evenementen.  
Er kunnen tot 100 personen terecht. Het Cycling Center beschikt over een terras met prachtig uitzicht op 
een BMX-track van wereldniveau.

100 70

capaciteit

130 m2

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

formules

huren op dagbasis 

TIP!

Ideaal  
voor  

BMX initiaties

*meubilair volgens gekozen cateringformule
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vROOOM Loge (powered by PAS interiors)

De vROOOM is de bovenste verdieping van het receptiegebouw. De capaciteit bedraagt maximum 84 
personen. Recentelijk kreeg dit penthouse een totale make-over. Het uitgangspunt van de architect was de 
ruimte tegelijk comfortabel en praktisch te maken én in te spelen op de verwachtingen van vips die niet 
meer zo gemakkelijk te verrassen zijn. Het terras met exclusief panoramisch uitzicht op het circuit is een 
extra troef! vROOOMt u mee?

84 58

capaciteit binnen + terras met tent

157,98 m2

cateringformules*

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

formules

huren op dagbasis

wcterras afwerk- 
keuken

9,41 m

9
,0

0
 m

TIP!

Ideaal  
tijdens race
weekends

*meubilair inclusief
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Start- en finishloge
“Warm uw stembanden al maar op!” 
De naam zegt het zelf: in deze loge heeft u fantastisch zicht op de start- & finish. Het ligt dan ook het 
dichtste bij het circuit. U proeft, ruikt en hoort de spanning van de piloten die aan de start wachten én u 
hebt het privilege om de piloten te zien finishen! U krijgt een unieke blik achter de schermen: wagens die 
binnenrijden, piloten die zich voorbereiden, technici aan het werk. Binnen of buiten? Dat kiest u zelf, want 
boven de loge ligt er een volledig dakterras. Warm uw stembanden al maar op! 

49

capaciteit

80 m2

cateringformules* formules

huren op jaar- en 
dagbasis 

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules
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*meubilair volgens gekozen cateringformule
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VIP-Loges

84 100 m2 84 180 m2

eerste verdieping

84 100 m2 84 100 m2

tweede verdieping

derde verdieping vierde verdieping

cateringformules* formules

huren op jaar- en 
dagbasis

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

De VIP-toren, centraal op het buitenterrein, herbergt 4 gelijkaardige VIP-loges van 100 m² met een 
capaciteit tot 84 personen waarvan loge 4 op de bovenverdieping over een ruim dakterras beschikt met 
panorama over het gehele circuit. Ze zijn ideaal als tentoonstellingsruimte. De inrichting kan aangepast 
worden volgens de gekozen formule. De gasten genieten van het mooie uitzicht op de pitlane, de tribunes 
en de ‘Thierry Boutsen-chicane’. Alle loges zijn uitgerust met tv-scherm, bar, airco en eigen toilet. 

*meubilair volgens gekozen cateringformule

TIP!

Ideaal  
als kantoor-

ruimte 
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Martini Racing Club Seats

“Fasten your seatbelts’ nemen we hier letterlijk. Wie tijdens 
de topevenementen een seat bemachtigt in deze Club, 
is verzekerd van veel spektakel in de meest exclusieve 
omstandigheden!”

Ons doel? U, uw klanten, partners of bedrijfsgenoten een 
onvergetelijke race-ervaring bezorgen. 
Uw doel? Uw relaties ontvangen op een prachtlocatie om 
de race in de beste omstandigheden te volgen. 

Deze indrukwekkende accommodatie ligt centraal op het 
domein. Van hieruit volgt u de race vanop de allereerste 
rij. U heeft ook perfect uitzicht op de bekendste chicane 
die recentelijk tot de 'Thierry Boutsen-chicane' werd 
omgedoopt. Vanop het terras kijkt u op de start en finish 
van het circuit. 

PROGRAMMA VAN A TOT Z
De exclusieve kwaliteit en tot in de puntjes verzorgde 
service die de Martini Racing Club Seats u biedt, zijn vaste 
waarden. Net als het rijkelijke buffet met inbegrepen 
aangepaste drank, het onthaal met Martini Brut en de 
ongedwongen sfeer om kennis te maken met de racewereld. 
Een gepersonaliseerde uitnodiging, een VIP-parking en een 
gedetailleerd programma krijgt u er zo bij. U heeft ook het 
voorrecht tot het betreden van de gridwalk waar u een blik 
krijgt op de raceteams, de piloten en de technici aan het 
werk.

MRC ABONNEMENT (3 JAAR)
4 personen: € 3.000,00/jaar = € 9.000,00

10 personen: € 5.000,00/jaar = € 15.000,00

Enkel geldig tijdens de evenementen

OPGELET
Kinderen onder de 12 jaar betalen € 100,00/kind

VIP-Parking: 1 parking per twee personen

Extra VIP-parking te koop tijdens de wedstrijden 
aan € 20,66/parking

EVENTS: capaciteit 200 personen zittend
All-in formule tijdens New Race Festival,  
Historic Grand Prix, FIA ETRC Belgian Truck, 
Grand Prix, American Festival Nascar Finals 
€ 195,00 p.p. (zondag 10 - 18 u.)

All-in formule tijden de 24 uren
€ 250,00 p.p. (zaterdag 14 - 24 u.)
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FASTEN YOUR SEATBELTS

VIP-ENTREE
Parkeren op de privéparking, Martini Racing
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Centraal op het domein
Ontvangen van persoonlijk toegangspasje
Exclusief onthaal met Martini Brut
Genieten van een programma van A tot Z
Verzorgde service met persoonlijke maître
Rijkelijk culinair genot 
Open bar met aangepaste drank tot aan de 
koffie, nadien drank betalend

ACTIVITEITEN
Racebeleving vanop het terras met zicht op 
de start en de finish
Toegang tot VIP Lounge (powered by 
Woutim)
Toegang tot de Gridwalk



Presidentz Club
De Presidentz Club ligt op de bovenste verdieping van het receptiegebouw. Zoals de naam zegt, staat deze 
ruimte aan de top van de lijst. Dit concept kan exclusief geboekt worden tijdens de grote races voor  
high-end businessklanten. 

LUXE, LUXE… EN NOG EENS LUXE
Dat begint al op de parking. Eenmaal aangekomen is het zorgeloos genieten. Hier wordt een shuttleservice 
voorzien met topauto’s tot aan de Presidentz Club. Een maître staat ten dienste van uw gezelschap 
tijdens de catering. Uw gasten zijn getuige van spectaculaire showcooking en krijgen een sterrendiner 
voorgeschoteld. Daar horen natuurlijk exclusieve wijnen bij, aangepast aan elk gerecht. Een keuze uit het 
cognac- en sigarenaanbod maken de gastronomische ervaring compleet. Aan entertainment geen gebrek. 
U en uw gasten krijgen een rondleiding in de boxen en krijgen een uur tracktime tijdens het event.  
Dit penthouse heeft ook een uniek terras met panoramisch zicht op het circuit.

“Vorig seizoen heb ik deze club afgehuurd voor mijn klanten en ik heb er maar één woord voor: 
fenomenaal! Ze spreken mij er nog steeds over aan… De VIP-entree met exclusieve wagens, het diner, de 
rondleiding én natuurlijk de race zelf waren top!  
Ik moet toegeven: we zijn veel gewoon maar dit… een aanrader!”

3332

EVENTS: capaciteit 24 personen zittend
Diamond VIP-pakket tijdens New Race Festival,  
Historic Grand Prix, FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix,  
American Festival Nascar Finals 
4 tafels van 6 personen, zittend exclusief diner met 
aangepaste wijnen, shuttle tot aan de locatie: € 300,00 p.p. 

Diamond VIP-pakket tijdens de 24 Uren op zaterdag, 
4 tafels van 6 personen, zittend exclusief diner met 
aangepaste wijnen, shuttle tot aan de locatie: € 300,00 p.p.

VIP-ENTREE
Gasten ophalen op privéparking
Persoonlijke shuttleservice met topauto’s 
naar de locatie
Persoonlijk toegangspasje
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Aankomst op de bovenste verdieping van 
het receptiegebouw 
Exclusief onthaal met bubbels
Genieten van een luxeformule 
Verzorgde service met persoonlijke maître
Catering op sterrenniveau 
Exclusieve wijnen (aangepast)
Spectaculaire showcooking
Cognac-sigarenaanbod

ACTIVITEITEN
Racebeleving vanop het dakterras met 
panoramisch uitzicht
Toegang tot VIP Lounge (powered by 
Woutim)
Toegang tot de gridwalk
Rondleiding in de boxen
1 uur tracktime

ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY
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Boho ISLAND
Op Boho ISLAND beleeft u dé race van uw leven terwijl u geniet van een ‘VIP treatment’ van hoog niveau.  
U zit u met uw klanten, partners, familie en vrienden of collega’s op de eerste rij om van deze seizoentopper 
te genieten. Boho ISLAND wordt slechts één keer per jaar opengesteld, speciaal voor dit belangrijk event: 
de 24 Uren. 

“Dichter bij het asfalt kunt u niet komen”
Boho Island is gelegen op een heuvel met fantastisch uitzicht: u kijkt op de aanstormende piloten, de start 
en de pitlane, de eerste linkse bocht en de hele kanaalzone. U wordt helemaal opgenomen in de dynamiek 
van een omgeving waarin snelheid centraal staat. 

“Tot in de puntjes verzorgde service”
De verwennerij die u daarbij te beurt valt, verrast zelfs de grootste luxepaarden. U wordt persoonlijk 
opgehaald en begeleid naar Boho ISLAND. Uitzonderlijk is ook de toegang tot de gridwalk. 

35

FORMULE: capaciteit 1000 personen

14 - 18u: Street food bytes
18 - 21u: BBQ Around the world
21 - 22u30: Sweets

All-in formule enkel tijdens de 24 Uren op zaterdag aan  
€ 150,00 p.p.
Drankenkaart van € 30,00 p.p. inbegrepen

VIP-ENTREE
Speciale VIP-parking  
(1 parking per twee personen)
Shuttleservice binnen en buiten  
het circuit
Red carpet

TOEGANG
Aankomst op Boho ISLAND
Genieten van een programma van A tot Z
Verzorgde service
BBQ Around the world

ACTIVITEITEN
Ultieme racebeleving aan de pitlane exit
Panoramisch uitzicht
Toegang tot de gridwalk
Privé Versuz DJ’s
Sigarenbar

“Dit seizoen tijdens de 24 uren gaan we er compleet over Op Boho Island.  
Speciale VIP-entree met red carpet, het beste panoramisch uitzicht, privé dj’s,  
culinair genot, sigarenaanbod... luxe krijgt hier een heel andere betekenis.  
It’s a once in a lifetime opportunity!”

What happens at Boho Island,  
stays at the Boho Island!
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VIP Lounge (powered by Woutim)

“A VIP Lounge for Very Important People like you!” 
Dé ultieme race-ervaring voor u en uw klanten? Die beleeft u in de VIP Lounge (powered by Woutim). 
Mét een ‘VIP treatment’ van topklasse. De mogelijkheden zijn talloos maar één ding is zeker: met een VIP- 
formule in onze VIP Lounge (powered by Woutim) bent u zeker van tot in de puntjes verzorgde service en 
tilt u uw bedrijfsimago naar een hoger niveau. 

“Als een van de weinigen uitzicht op de pitlane!” 
De VIP Lounge ligt boven de boxen aan de witte trap, aan de pitlane. Van daaruit hebt u als een van de 
weinigen uitzicht op de pitlane met een blik achter de schermen. Daar ziet u de wagens binnenrijden,  
de piloten die zich voorbereiden en de technici aan het werk.
Naast het unieke uitzicht, scoort de VIP Lounge ook op het vlak van architectuur. De ruimte is speels en 
creatief ingericht. Perfect voor creatieve vergaderingen en workshops maar ook voor stijlvolle seminars 
en personeelsfeesten. De indrukwekkende toog in het midden van de ruimte nodigt uit om gezellig iets te 
drinken.

EVENTS: capaciteit 260 personen staand
Formule tijdens New Race Festival, Historic Grand Prix, 
FIA ETRC Belgian Truck Grand Prix, American Festival 
Nascar Finals 
€ 85,00 p.p. (zondag 10 - 18 u.) 
(buffet, drankenkaart aan € 20,00 p.p.) 

Formule tijden de 24 Uren
€ 105,00 p.p. (zaterdag 14 - 22 u.)
+ uitbreiding Martini Racing Club: VIP-Pavilion,  
zelfde formule
(buffet, drankenkaart aan € 30,00 p.p.)
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VIP-ENTREE
Parkeren op een vip-parking
Gedetailleerd programma bij aankomst

TOEGANG
Aankomst in de VIP Lounge 
Exclusief gelegen aan de pitlane 
VIP treatment
Verzorgde service

ACTIVITEITEN
Zicht op de boxen
Toegang tot de gridwalk
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"Zien en gezien worden, daar draait het om op dit buitenterrein."
U zit dan ook midden in het publiek met deze ruimte. De mogelijkheden zijn eindeloos! Net zoals de ruimte 
die eindeloos is. Zo zijn er binnen de piste 6 geasfalteerde terreinen van in totaal 25.000,00 m2. Ze hebben 
allemaal een verschillende grootte. U kunt per 100 m2 blokken vastleggen tijdens de topevenementen. 

Hebt u een bijzondere smaak? Aparte wensen? Alles is mogelijk binnen deze zones: een hospitality-
activiteit, animatie, een VIP-event…  U kunt het zo gek niet bedenken of het kan. En één ding is zeker: u 
krijgt gegarandeerd publiek aan uw stand.

U kunt een buitenterrein huren voor € 25,00/m2. Water en elektriciteit zijn aanwezig. U dient wel zelf voor 
aansluitingen te zorgen.

Bent u een geboren verkoper? Dan zijn de verkoop- of promostanden op het buitenterrein ideaal! Hiervoor 
bieden we twee formules aan:
• Buitenterrein van 15m²: € 250,00
• Buitenterrein van 25m²: € 500,00

formules

€ 250,00 
Buitenterrein van 15m2  

€ 500,00 
Buitenterrein van 25m2

€ 25,00/m2 
Voor hospitality doeleinden

Verkoop- of promostanden

Hospitality

legende cateringformules

hapjesformules diner aan tafel

ontbijt- vergaderformules bbq buffetformules

buffetformules fingerfood & tapasformules

broodjesformules

cateringformules*

*meubilair volgens gekozen cateringformule

Zone 0 7.400,00 m²

Zone 1 3.800,00 m²

Zone 2 4.300,00 m²

Zone 3 1.200,00 m²

Zone 4 3.600,00 m²

Zone 5 2.900,00 m²

Buitenterrein (Paddockruimtes)
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Catering-
formules



Ontbijtformules
 
Mini-ontbijt
Mix van mini koffiekoeken (3 stuks per persoon, 
croissant, chocoladebroodje & rozijnenkoek)
€ 5,50 p.p.

Luxe ontbijt
Yoghurt, fruitsalade, mini koffiekoeken, ovenverse 
broodjes & gevarieerd beleg
€ 11,50 p.p.

Luxe “Atelier V“ ontbijt
Gerookte zalm met ui, oesters, spek & ei, yoghurt, 
fruitsalade, verse jus d’orange, mini koffiekoeken, 
ovenverse broodjes & gevarieerd beleg
€ 21,50 p.p.

Beschikbaar vanaf 20 personen, bij een kleiner aantal 
zal er een logistieke kost worden aangerekend

Vergaderformules
Koffie, thee en water
€ 3,75 p.p.

Koffie onthaal met cake en koekjes
€ 7,50 p.p

Broodjeslunch:
• Gevarieerde belegde broodjes € 7,50 p.p.
• Gevarieerde belegde broodjes met dessert € 10,50 p.p.

Open bar voor een halve dag € 7,50 € p.p.

Kleine flesjes frisdrank, koffie, thee en water
Grabbelsnacks (fruit en koekjes) € 5,00 p.p.
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Broodjesformules (11 - 14 u.)

BFormule I
Mix van zachte & krokante mini-broodjes met luxe beleg & 
salades
4 broodjes per persoon:
gevarieerd beleg: tonijn, preparé, eiersalade, …
€ 13,50 p.p.

BFormule II
Mix van wit, meergranen mini-broodjes & sandwiches
Broodjes zijn afgewerkt met groenten & salades
3 broodjes per persoon:
• Tonijnsalade
• Krabsalade
• Gerookte zalm
• Preparé
Assortiment wraps: (één wrap per persoon)
• Hoevekip met advocado & granaatappel
• Chorizo, rode peper & zongedroogde tomaten
€ 19,00 p.p.

TIP!

Verse soep
aan 

€ 4,50 p.p. 
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Fingerfood & tapasformules
 
FFormule I
Mix van fingerfood:
• Geparfumeerde groentenchips
• Gemarineerde olijven
• Gekruide noten & amandelen
• Grissinis met tapenade
€ 9,00 p.p.

FFormule II
Mix van koude tapas & snacks:
• Gemarineerde olijven 
• Gepekelde groenten
• Gedroogde worstensoorten
• Belegen kaas
• Tapenades met crackers
• Chorizo
• Feta & zongedroogde tomaten
• Rauwe seizoensgroenten met dips
€ 15,00 p.p.
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Hapjesformules (vanaf 30 personen)

HFormule I
• Fingerfood op de tafel
• 4 verschillende hapjes uit het vuistje naar inspiratie van de chef
(hapjes worden op de tafels geplaatst)
€ 12,50 p.p.

HFormule II
Vijf verschillende hapjes met een tikkeltje meer 
• Vitello tonnato van Lomo Iberico & jonge salade scheutjes
• Combinatie van gemarineerde zalm, mierikswortel & haringkaviaar
• Seizoenssoepje met haar garnituur
• Risotto van asperges met Parmesaanse kaas
• Gelakt buikspek met Vrolingse siroop
(hapjes zullen worden geserveerd aan de gasten)
€ 19,00 p.p.
 
HFormule III
Zeven verschillende hapjes met een tikkeltje meer
• Micuit van tonijn & sesam 
• Vitello tonnato van Lomo Iberico & jonge salade scheutjes 
• Seizoenssoepje met haar garnituurn
• Tartaar van Iers rund, geroosterd brood en een gel van rode 

pepers met tomaat
• Risotto van zeevruchten
• Rollade van hoevekop met seizoensgroenten
• Dessertfantasie Atelier V
(hapjes zullen worden geserveerd aan de gasten)
€ 29,00 p.p.
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Buffetformules 

PFormule I
Artisanaal pastabuffet met drie variaties naar 
inspiratie van de chef:
• Pasta vongolé
• Orechiette met zalm en een kruidenroom 
• Macaroni met een zachte kaassaus, beenham  

en erwtjes  
• Pasta meatballs
• Cannelloni met verse ricotta en spinazie in 

tomatensaus 
• Penne arrabiata (pikante tomatensaus en 

basilicum) 
• Penne amatriciana (spek, olijven, kappers, 

tomatensaus)
• Tagliati Alfredo (champignons)
• Vegetarische risotto met seizoensgroenten 
€ 28,50 p.p.

CFormule I
Comfort Food:
• Premium Hotdogs Atelier V
• Frietjes & diverse sauzen
€ 12,50 p.p.  

CFormule II
Comfort Food:
• Pasta scampi’s, pittige tomatensaus & 

Parmezaanse kaas
• Bouchée à la Reine, Pommes Duchesse
    (klassieke bereiding van koninginnehapje)
• Platte hamburgers, seizoensgroenten & pepersaus
 Wedges frieten met diverse sausen
€ 26,50 p.p. 

CFormule III (12-13 u.)
Crewcatering, enkel tijdens raceweekend in 
buitenterrein:
• Verse dagsoep met garnituur  
 (vb: tomatensoep met balletjes, wortelsoep met 

grijze garnalen)
• Hoofdgerecht met groenten of salade & 

aardappelbereiding (vb: artisanale vidée met 
salade, frieten, zalm met jonge prei  
& kruidenpuree)

• Vers fruit
€ 22,50 p.p.  

 

De gerechten zullen dagelijks variëren! Assortiment  
frisdrank in buffetvorm. Geldig vanaf 10 personen.
Exclusief meubilair. 
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Buffetformules 

KFormule I
Buffet koude gerechten:
• Gerookte visschotel met garnituur
• Gepekelde haring met pickles van ui, groentjes & 

een lichte dressing
• Ongepelde grijze garnalen
• Salade van gemarineerde inktvis & gegrilde 

paprika’s, artisjok & courgettes
• Salade niçoise (groene bonen, tonijn, kappers, 

olijven, ansjovis)
• Zacht gerookt rundvlees, fijn gesneden, “extra 

vierge” olijfolie en pittige aardappelsla
• Vitello tonnato (in een bouillon gegaard kalfsvlees 

met een saus van tonijn)
• Witte worst geparfumeerd met truffel
€ 28,00 p.p.  

KFormule II
Buffet koude luxe gerechten:
• Gerookte visschotel met garnituur
• Tomaat met Zeebrugse garnalen 
• Escabeche van scampi’s & mosselen
• Salade van gemarineerde inktvis & gegrilde 

paprika’s, artisjok & courgettes
• Gevulde eitjes Mimosa
• Sashimi van tonijn & sesam
• Reuze garnalen op z’n best
• Zacht gerookt rundvlees, fijn gesneden, “extra 

vierge” olijfolie en pittige aardappelsla
• Vitello tonnato (in een bouillon gegaard kalfsvlees 

met een saus van tonijn)
• Witte worst geparfumeerd met truffel
€ 35,00 p.p.

Gepresenteerd 
met diverse  

seizoensalades, 
ovenverse  

broodjes en 
koude sauzen

Gepresenteerd 
met diverse  

seizoensalades, 
ovenverse brood-

jes en koude  
sauzen

TIP!
Supplement 
verse oesters 

aan  
€ 5,00 p.p. 
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Buffetformules 

BCFormule I
Drie tafelhapjes naar inspiratie van de chef:
(deze worden bij aanvang op tafel geplaatst)

Voorgerechtenbuffet: 
Bestaande uit diverse seizoensalades, verschillende 
sauzen & tapenades
• Caesar salade, salade Caprese, vitello tonnato

Hoofdgerechtenbuffet: 
Bestaande uit de volgende gerechten:
• Orechiette met zalm en een kruidenroom
• Roulade van hoevekip, seizoensgroenten  

& kruidenpuree
• Spicy beef met gewokte groenten & gepofte 

aardappelen  
€ 39,00 p.p. 

Dessertenbuffet: (supplement aan € 10,50 p.p.)
Bestaande uit drie variaties naar inspiratie van de 
chef:
• Harmonie van chocolade,  

Panna cotta van kersen,…

BCFormule II
Buffet koude gerechten:
• Salade van gemarineerde inktvis & gegrilde 

paprika’s, artisjok & courgettes
• Pasta salade met kerstomaat & basilicum
• Caesar salade
• Assortiment van tomaten met mozzarella, 

basilicum & “extra vierge” olijfolie
• Vitello tonnato (in een bouillon gegaard kalfsvlees 

met een saus van tonijn)

Buffet warme gerechten: 
• Catch of the day met een zachte kokos curry  

& wilde rijst
• Spicy beef met gewokte groenten 
• Coq au vin & krielaardappel

Dessertenbuffet:
• Fantasie van chocolade
• Tiramisu met speculoos & Hasseltse jenever
• Delicatesse van yoghurt & abrikoos
€ 45,00 p.p. 

BCFormule III
Uitgebreid buffet koude gerechten:
• Gepekelde haring met pickles van ui, groentjes & 

een lichte dressing
• Tomaat met Zeebrugse handgepelde garnalen
• Salade van gemarineerde inktvis & gegrilde 

paprika’s, artisjok & courgettes
• Caesar salade
• Salade niçoise (groene bonen, tonijn, kappers, 

olijven, ansjovis)
• Zacht gerookt rundvlees, fijn gesneden, “extra 

vierge” olijfolie en pittige aardappelsla
• Vitello tonnato (in een bouillon gegaard kalfsvlees 

met een saus van tonijn)

 

Buffet warme gerechten: 
• Artisanale pasta met scampi’s & seizoensgroenten
• Roulade van hoevekip geparfumeerd met truffel
• Gegrilde Picanha met een ratatouille van fijne 

groenten & pepersaus (Picanha is een prachtig 
stuk rood vlees dat qua malsheid ligt tussen 
entrecôte en de filet pur)

Dessertenbuffet:
• Harmonie van chocolade
• Fantasie van seizoensfruit
• Delicatesse van yoghurt & abrikoos
• Tiramisu met speculoos & Hasseltse jenever
• Panna cotta van vanille & framboos
€ 55,00 p.p.

Telkens  
gepresenteerd 

met diverse  
seizoensalades 

en koude  
sauzen
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Dinner aan tafel (vanaf 50 personen)

BCFormule IV
Drie verschillende hapjes naar inspiratie van de chef worden aan de 
gasten geserveerd.

Voorgerechten:
• Gemarineerde zalm met een zalf van pastinaak & geconfijte 

groenten
• Carpaccio van runds & een crème van wintertruffel
• Carpaccio vitello tonato, creatief gebracht
• Kort geschroeide tonijn, avocado, gepofte amarinth & rettich
• Caesar salade

Hoofdgerechten:
• Kabeljauwrug op een bedje van groentenpuree & een blanke 

botersaus
• Rollade van hoevekip, opgevuld met boschampignons & een zalf 

van kruidenpuree
• Speenvarkenfilet in combinatie met gewokte groenten &  

een zachte portosaus
• Carré van kalfs met gepofte aardappels & seizoensgroenten

Desserten:
• Cheesecake met bloedsinaasappel 
• Dame blanche
• Tiramisu van jenever & Hasseltse speculoos
• Harmonie van witte & zwarte chocolade
• Fantasie vers fruit Atelier V
€ 69,00 p.p.  

De klant mag per gang kiezen uit één van de vermelde gerechten 
voor het gehele gezelschap. (Allergieën, vegetariers kunnen uiteraard 
aangepast worden). 
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Bediening en 
inkleding  

inbegrepen
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BBQ Buffetformules 
BBQFormule I
Basic BBQ buffet met de volgende variatie:
• Spicy BBQ mergueze
• Huisgemarineerde kippenbrochette
• Homemade beefburger
• Papilotte van Zeeuwse mosselen & witte wijn
• Gepofte aardappel met kruidenboter
• Zomerse salades, diverse sausjes & broodjes
€ 29,50 p.p.

BBQFormule II
Uitgebreid BBQ buffet met de volgende variatie
• Traag gegaard & gelakt buikspek
• Gemarineerde kippenbrochette
• Papilotte van Noordzeevis & zeevruchten
• Scampibrochette
• Gegrilde Picanha met een ratatouille van fijne groenten  

& pepersaus
• Gepofte aardappel met kruidenboter
• Zomerse salades, diverse sausjes & broodjes
€ 39,00 p.p.

DESSERT Buffetformules 
DFormule I
Dessertenbuffet met een viertal variaties: 
• Crème Brulée
• Tiramisu van speculaas & Hasseltse jenever
• Mini Boules de Berlin ‘Nutella’
• Cheesecake met bloedsinaasappel 
• Harmonie van witte & zwarte chocolade
• Fantasie vers fruit Atelier V
€ 11,00 p.p.

DFormule II
Dessertconcept ‘CREATE YOUR OWN SNACK’
We plaatsen een zeer uitgebreid buffet bestaande uit een groot 
diversiteit van toppings & garnituren. Het buffet wordt aangevuld  
met vers vanille-ijs. Je kiest op deze manier zelf je garnituren. 
€ 9,00 p.p.
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TIP!

Eyecatcher 
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ALL-IN Alcohol 
Een all-in formule met een glaasje bubbels als apéro, bier, fris & wijn gedurende 3 u. met bediening aan € 21,00 p.p.
Extra uren worden aangerekend aan € 6,00 p.p.
Formules enkel geldig voor het gehele gezelschap.
Supplement koffie & thee aan € 2,60 p.p.
 
Details all in-formule:
• Vino Spumante Martini Brut
• Pils Jupiler
• Witte wijn
• Rode wijn
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine plat
• Chaudfontaine bruis
• Minute Maid Orange
• Supplement Champagne Piper Brut aan € 40,00 per fles
• Supplement Bombay Sapphire aan € 40,00 per fles
• Supplement Fever-Tree Premium tonic aan € 2,60 per eenheid

ALL-IN Softdrinks
Een all-in formule bestaande uit enkel frisdrank gedurende 3 uur met bediening aan € 17,50 p.p.  
Extra uren worden aangerekend aan € 5,00 p.p.
Formules enkel geldig voor het gehele gezelschap.
Supplement koffie & thee aan € 2,60 p.p.

Details all in-formule:
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine plat
• Chaudfontaine bruis
• Minute Maid Orange

Dranken per consumptie
Drank verrekend per consumptie à € 2,60
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Minute Maid
• Chaudfontaine plat
• Chaudfontaine bruis
• Bier
• Koffie & Thee
Drank verrekend per consumptie à € 4,00
• Witte wijn
• Rode wijn
• Rosé wijn
Drank verrekend per consumptie à € 7,00
• Martini Brut
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MICE drinksformule
Een all-in formule met 1 uur frisdrank & koffie/thee bij het ontbijt, 1,5 uur frisdrank & koffie/thee bij de lunch, 
namiddag koffiepauze van 0,5 uur & een afterdrink van 2 uur met onderstaand gamma aan € 29,00 p.p. 
Dranken door middel van drankbuffetten.

Details all-in formule:
• Vino Spumante Martini Brut
• Pils Jupiler
• Witte wijn
• Rode wijn
• Coca-cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine plat
• Chaudfontaine bruis

• Koffie/thee
• Minute Maid Orange
• Supplement Champagne Piper Brut aan € 40,00 per 

fles
• Supplement Bombay Sapphire aan € 40,00 per fles
• Supplement Fevertree Premium Tonic aan € 1,50  

per eenheid

Praktische info
• De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.
• De vermelde formules zijn exclusief bediening . 

(met uitzondering van diner aan tafel en bediening achter buffetten)
• Bediening aan € 39,50p.p./u. (met uitzondering van diner aan tafel en bediening achter buffetten)
• De bestelling moet steeds vijf werkdagen op voorhand doorgegeven worden.
• Aantal wijzigingen kan tot 2 werkdagen vooraf.
• Uitkoop catering aan € 7,50 p.p.
• Aanpassingen of wijzigingen van formules mogelijk op aanvraag.
• Parkingwachter € 150,00 p.p. (incl. verzekering, radio gebruik en lunchpakket)
• Hostessen tarief op aanvraag.
• Meubilair inbegrepen tenzij anders vermeld.
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SPECIAL drinks
Ontbijt of vieruurtje: Een all-in formule voor bij het ontbijt of als vieruurtje met koffie, thee en een assortiment 
frisdranken gedurende 1,5 u. aan € 12,50 p.p. Extra uren worden aangerekend aan € 4,50 p.p.  
Formules enkel geldig voor het gehele gezelschap.

Details all in-formule:
• Coca-Cola
• Coca-Cola Zero
• Chaudfontaine plat
• Chaudfontaine bruis
• Minute Maid orange
• Koffie/thee
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Business 
Sidekicks
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ProMove Car Control
Wat?
De opleiding « Car Control » is de moeder van alle 
rijvaardigheidsprogramma’s. Het is veel meer dan de 
« slipcursus » die het ooit was. Uiteraard leer je nog 
steeds hoe ontwijken op een glad wegdek. Maar 
bovenal ontdek je hoe ongevallen te voorkomen 
door je rijstijl aan te passen.

Jouw instructeur, die steeds in het voertuig 
aanwezig blijft om je te coachen, zal je 
een goede stuur- en kijktechniek aanleren. 
Dit is immers de basis van een goede 
rijvaardigheid.

Introductie (15 minuten)
Praktische rijvaardigheidstraining (3 uur)
Debriefing en evaluatie (15 minuten)

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
18+
 
Aantal?
3 tot 24 personen. 

Kostprijs?
€ 125,00 p.p excl. 21% BTW.

Supplement 
1 tot 16 deelnemers: € 625,00 excl. BTW.
17 tot 20 deelnemers: € 425,00 excl. BTW.
21 tot 24 deelnemers: €  225,00 excl. BTW.

ProMove Road  
Safety Experience 
Wat?
ProMove biedt bedrijven een waaier aan 
mogelijkheden om kennis te maken met 
rijvaardigheid. Tijdens deze Road Safety 
Experience combineren we verschillende 
workshops waar rijvaardigheid steeds centraal 
staat. Jouw medewerkers, klanten of andere 
genodigden zullen zich zo amuseren dat ze 
niet beseffen dat ze ook iets aan het bijleren 
zijn. 

De groep wordt opgesplitst in kleine 
werkgroepjes. Via een doorschuifsysteem 
kan je deelnemen aan verschillende 
workshops. 

Registratie & Onthaal (15 minuten)
Introductie (15 minuten)
Workshop (4 x 45 minuten)
Debriefing (15 minuten)

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
18+
 
Aantal?
Groepen van 12 tot 48 personen. 

Kostprijs?
12 tot 16 personen: €  3.000,00 excl. BTW.
17 tot 32 personen: €  3.750,00 excl. BTW. 
33 tot 48 personen: €  4.800,00 excl. BTW.
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SimFastic 
Race-Simulator
Wat?
Bent u op zoek naar hét ultieme bedrijfsevent dat 
tegelijkertijd spannend en fun is? Wat denkt u van 
een race op onze SimFastic Race-Simulator van 
Duitse origine! Dit is niet zomaar een virtuele 
training tool, maar een van de beste op de 
markt op dit moment.

De adrenaline stroomt door je lichaam 
en dichter bij het gevoel van écht racen 
op het circuit, zal geen enkele simulator 
geraken. Het goede nieuws: u kan hem 
gewoon zelf testen op Circuit Zolder, 
beneden in de witte controletoren.

Afhankelijk van uw wensen, bieden we 
basisbegeleiding aan, maar eveneens 
begeleiding door ervaren Belcar piloten.

Kijk voor alle mogelijkheden op onze website:
www.prosimracing.be/verhuur

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
Zakenpartners/Klanten van uw bedrijf.
 
Aantal?
6 deelnemers per uur, per simulator.
Voor grote events, zijn tot 5 simulators beschikbaar.

Kostprijs?
Afhankelijk van uw pakket maken wij een prijs op. Als prijsindicatie kan u uitgaan van volgende
huurprijzen, per simulator, incl. basisbegeleiding: halve dag : € 400,00 excl. BTW.
       hele dag : € 750,00 excl. BTW.

Petrolhead Days
Wat?
Altijd al gedroomd van circuit rijden in je sportwagen?
Neem deel aan onze Petrolhead Days en verbeter je 
rijvaardigheid! Rij veilig met je supercar, begeleid 
door onze professionele Petrolhead-instructeurs. 
Een racelicentie heb je niet nodig, er is geen 
geluidslimit en er kunnen maximaal 25 auto’s 
tegelijkertijd op de track. Ontdek onze ultieme 
ervaringen voor elke Petrolhead!

Wanneer?
Raadpleeg www.petrolheaddays.com voor 
meer informatie en de beschikbare data. 
Bent u niet vrij op deze dagen?  
Vraag vrijblijvend uw offerte voor  
uw eigen circuit ervaring.

Waar?
Circuit Zolder     
Terlaemen 30     
3550 Heusden-Zolder  

Wie?
18+ in het bezit van een rijbewijs & een sportwagen  
met meer dan 300PK.
Huurwagens zijn ook mogelijk.
 
Aantal?
Maximum 25 wagens per groep.

Kostprijs?
€ 425,00 excl. BTW met eigen wagen, inclusief catering en begeleiding.
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Skylimit Events 
Drift Taxi
Wat?
Stap in de wagen met een professionele 
driftpiloot en voel de adrenaline pompen. 
Maak plezier en vooral: beleef de 
driftsensatie van je leven. In een rit 
van 10 minuten maak je kennis met 
de wetten van de zwaartekracht, de 
cohesie tussen banden en asfalt. 
Driften krijgt voor jou een nieuwe 
betekenis na deze rit.

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
Iedereen die ervan droomt eens te doen wat je op 
de openbare weg niet mag of kan. Het bezit van een 
rijbewijs B is een vereiste.
 
Aantal?
Er is geen maximum.

Kostprijs?
€ 50,00 excl. BTW p.p.
Offerte op maat afhankelijk van de grootte van de groep.

Skylimit Events  
Race Taxi
Wat?
Neem plaats naast een professionele piloot in één van 
onze wagens. Helm op, gordel vast en drie ronden 
knallen over het circuit.

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
Iedereen die ervan droomt eens te doen wat 
je op de openbare weg niet mag en kan. 
 
Aantal?
Er is geen maximum. 

Kostprijs?
€ 95,00 excl. BTW voor 3 ronden met BMW.
€ 110,00 excl. BTW voor 3 ronden met Porsche.
Offerte op maat afhankelijk van de grootte  
van de groep.
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Skylimit Events
Racen o/h circuit
Wat?
Neem zelf plaats achter het stuur in wagens 
aangepast aan het circuit, een BMW E36. 
Instructeurs leren je de ideale lijnen, kijk- en 
remtechnieken. Bovendien leer je eigen 
limieten en die van de wagen ontdekken. 
Tijdens de laatste sessie vult de instructeur 
een beoordelingsfiche in. 

Per uur kunnen er 4 mensen de wagen 
besturen.

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
Iedereen die ervan droomt eens te doen wat je 
op de openbare weg niet mag en kan. 
 
Aantal?
Er is geen maximum. 

Kostprijs?
€ 275,00 excl. BTW per uur, per wagen.
Offerte op maat afhankelijk van de grootte van de groep. 

Skylimit Events  
Drift & Slalom day
Wat?
Driften is de ultieme versie van Car Control waar 
je met een gaspedaal de bolide in balans houdt. 
Kruip zelf achter het stuur van onze BMW 325i en 
onze instructeurs leren je de kneepjes van het 
driften. Het is de perfecte basis om een veilige 
chauffeur te worden of om te bewijzen wat 
je kan. Sluit de dag af met een slalom op tijd 
waarbij de snelste zal bekroond worden. 

Er wordt per 5 à 8 personen 1 wagen voorzien.

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
Iedereen die ervan droomt eens te doen wat je op de 
openbare weg niet mag of kan. Het bezit van een rijbewijs 
B is een vereiste.
 
Aantal?
Er is geen maximum.

Kostprijs?
Terrein, personeel, tent & instructeurs:  € 1.100,00 excl. BTW (1/2 dag) € 1.700,00 Excl. BTW (1 dag)

Huurprijs per wagen:    € 800,00 excl. BTW (1/2 dag) € 1.150,00 Excl. BTW (1 dag)
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Speedwear Karten
Wat?
Karting Zolder is een ideaal concept voor de piloten die 
eens fun willen beleven op een parcours middenin 
een mythisch parcours van Zolder. Kom met de 
hele familie voor een leuk dagje entertainment 
dat op een sportieve maar veilige manier 
gedaan kan worden.

Wij bieden een racepak en een helm aan 
zodat je deze kan gebruiken. 

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
De karts kunnen door iedereen worden 
bestuurd (jong of oud, man of vrouw).

Aantal?
Er is geen maximum. 

Kostprijs?
€ 15,00 per persoon voor 15 minuten excl. BTW.
€ 14,00 per persoon wanneer groepen groter zijn dan 6 personen excl. BTW.

BMX-initiatie
Wat?
BMX-initiatie gegeven door erkende VTS initiators met 
EHBO-diploma. Maak kennis met het BMX Racen, de 
olympische discipline die je hier te Circuit Zolder kan 
aanleren. Opwarming en basistechniek op onze 
nieuwe pumptrack, daarna leer je stapsgewijs de 
racetrack kennen. Wij voorzien je van een BMX 
en beschermingsmateriaal.

Eén initiatie duurt 2 uur.

Waar?
BMX Track Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
De enige vereiste is dat je met de fiets kan 
rijden, daarbuiten is iedereen welkom op onze 
track vanaf 5-jarige leeftijd.
 
Aantal?
15 tot 20 personen per initiator.  
Meerdere initiators mogelijk. 

Kostprijs?
€ 20,00 per deelnemer excl. BTW.
Minimum 6 personen.

71



Avondfietsen
Wat?
Stel je voor: fietsen in alle vrijheid. Zonder 
verkeerslichten, gevaarlijke kruispunten, 
verkeerspaaltjes of onverwachte tegenliggers.  
Het kan, op Circuit Zolder. Elke dinsdag, 
woensdag en donderdag, van 18.15 - 21.30 u. 
Het hele jaar door. 

Zet je laatste ronde in om 21.15 u. zodat de 
track vrij is alvorens de lichten zijn gedoofd.
Kinderen jonger dan 10 jaar zijn welkom op 
maandag tijdens de Roller Mondays onder 
begeleiding van iemand met een stadsfiets. 
Zo is de veiligheid gegarandeerd voor zowel 
kinderen als ouderen.
Als de piste ooit wegens onvoorziene 
omstandigheden gesloten is zal dit op de 
facebookpagina geplaatst worden.

Waar?
Circuit Zolder
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder

Wie?
De enige vereiste is dat je met de fiets kan rijden, daarbuiten is iedereen welkom.

Kostprijs?
Dagtickets € 2,80 per persoon excl. BTW.

TIP!

Vanaf  
15 personen 
bedrijfstarief 
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Datum event:    Offerte indienen voor: 
Type event:    Aantal personen:   Budget: 
Naam:     Telefoonnummer:
       
          
LOCATIE(S):   Piste       
    Boxen       
    Martini Racing Club       
    Congress Center       
    VIP Lounge (powered by Woutim)       
    Mezzanine       
    VIP loge       
    Magnum Lounge       
    vROOOM Loge (powered by PAS Interiors)       
    Expo Hall       
    Cycling Center       
    Paddock ruimte  Zone 0    
       Zone 1    
       Zone 3    
       Zone 5    
          
CATERING FORMULE:  Vergaderformules       
    Ontbijtformules
    Broodjesformules
    Fingerfood & tapasformules   
    Hapjesformules       
    Buffetformules       
    Diner aan tafel          
    BBQ buffetformules
    Dessert buffetformules       
    Specials (thema):       
          
DRANKEN FORMULE:  Dranken per consumptie
    All-in softdrinks       
    All-in alcohol
    Mice drinksformule
    Special drinks 

ACTIVITEITEN:   ProMove Car Control       
    ProMove Road Safety Experience
    Simfastic Race-Simulator
    Petrolhead Days       
    Skylimit Events Drift Taxi       
    Skylimit Events Race Taxi       
    Skylimit Events Racen op het circuit       
    Skylimit Events Drift & Slalom Day       
    Speedwear Karten      
    BMX-initiatie       
    Avondfietsen       
          
          
SPECIAL REQUESTS:       
          
          

FUNFASTIC  EVENTFICHE



MEDIA

V
IP

 B
V

IP
 B

8

1
2

3

4

5

0

195

8

7

10342&6

1 Martini Racing Club - MRC Seats
2 Congress Center
3 VIP Lounge powered by Woutim
4 Mezzanines
5 Magnum Lounge
6 Expo Hall
7 Cycling Center
8 vROOOM Loge - Presidentz Club
9 Start & Finisch loge 
10 VIP  Loges 
11 Martini Racing Club Pavilion
     Paddockruimtes van 0 tot 5

LEGENDE

11

VIP C

HOOFD-INGANG

VIP A10

VIP A

VIP B

BEREIKBAARHEID
Adres: Terlaemen 30, Heusden-Zolder
GPS: Kerkstraat, Heusden-Zolder

MRC



79

TAKE CENTER STAGE

“We hebben 31% groei gerealiseerd van onze bezoekersaantallen op onze grote events. Dat cijfer 
illustreert perfect de herontdekking van ons circuit.”

Elk seizoen trekt Circuit Zolder een groter publiek aan, van gezinnen tot high-end business klanten. Dat 
bewijst de 31% groei die we realiseerden dankzij onze grote events. Jong en oud komen dan genieten 
van een funfastic weekend op ons circuit. We maken het iedereen zo aangenaam mogelijk en bieden veel 
entertainment. Dat trekt aan. Veel bedrijven profiteren al van deze aantrekkingskracht met reclame-uitingen 
langs het circuit en boven de pitboxen. Deze plaatsen worden dan ook het meest gezien: door bezoekers, 
op foto’s in printmedia, TV-opnames …

De exposure mogelijkheden gaan verder dan de grote en duidelijke reclameborden. Zo kunnen bedrijven  
en sponsoren zich ook profileren en voorstellen met: 

• Banners
• Vlaggen
• Welkomstdriehoeken
• Advertenties in print
• Advertenties via online en Social Media kanalen

WORD NU ZELF DE ‘CENTER OF ATTENTION’ 

De 24 Uren, het New Race Festival, de Historic Grand Prix, de Nascar Finals, het zijn maar enkele 
topevenementen die jaarlijks kunnen rekenen op een breed publiek dat komt van alle uithoeken van het 
land. Via mailings, persberichten, social media, website en video maken we deze evenementen bekend.  
U kan hoofdsponsor worden van deze evenementen en uw naam zien schitteren in al onze communicatie 
uitingen die verstuurd worden naar alle fans over heel België en daarbuiten. 

DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS

Als hoofdsponsor krijgt u ook tal van toegangskaarten waar u uw eigen relaties of gasten vast een plezier 
mee kan doen. U kan ze dan als ware VIP’s uitnodigen op een van de mooie business locaties op  
Circuit Zolder. Met een exclusieve Grid Walk die uitsluitend voor uw VIP-gasten is opgesteld.  
U kan het zo gek niet bedenken.  

Wenst u meer informatie over onze sponsormogelijkheden contacteer ons, snel.
sales@circuit-zolder.be

Funfastic reclamemogelijkheden
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