EventPro n°………….
Campusbeheer – Ondersteuning Logistiek
Facility Management
Pleinlaan 2 B-1050 Brussel
E-mail: leslokalenbeheer@vub.ac.be
sven.goetkint@vub.ac.be

tel. 02 629 16 07 - fax. 02 629 39 43
webpagina: http://locus.vub.ac.be/
www.vub.ac.be

Activiteit(en):
Datum activiteit:……………………………………………….
Lokaal:…………………………………………………………
Aanvangsuur:……………………………………….................
Einde voorzien te: ……………………………………………..
Aard activiteit:
....................................................................................................................................................................
Organisator:
Organisatie:……………………………………………………………………………………...................
Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………....
Adres:……………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………..............................
Telefoon:………………………………………………… Fax:……………………………………...........
E-mail:…………………………………………………………………………………………..................
Omschrijving en doelgroep van de activiteit:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

aantal deelnemers:……………………………………………………………………………….

Facturatieadres:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………...
Rekeningnummer VUB:.............................................................................................................
Externe Rekening................................................................BTWNr:.........................................
Wenst u het evenement in de on-line agenda te laten verschijnen, contacteer marcom@vub.ac.be
Om een goed verloop van uw activiteit te verzekeren dienen wij de checklist uiterlijk 1 maand voor
aanvang van de activiteit te ontvangen. Te sturen aan Campusbeheer op onderstaand adres.
Vrije Universiteit Brussel – Campusbeheer - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel.
Bij laattijdig ontvangst, kunnen wij u niets garanderen.

Datum ontvangst
Campusbeheer:
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1. Uitrusting Lokalen:
Beamer
Projectiescherm
Geluidsaansluiting

Ja
Ja
Ja

/ Nee
/ Nee
/ Nee

Pointer:
Flip chart notes Post it meeting chart: 30 vellen

€ 12,50 / stuk ………
€ 30 / stuk
………

………

Flesjes water voor de sprekers

2. Logistiek:
Kunstplanten: 12.5€ /stuk aantal per soort en weergeven op locatie
( ) aantal stuks beschikbaar

A: Bloembakje (9)
B: Bloembakje Lavendel (4)
C: Bloemstuk afhangend wit (4)
D: Bloemstuk afhangend Roos (4)
E: Bloemstuk orchidee ronde grijze bloempot (4)
F: Bloemstuk Orchidee vierkante bloempot
met fuschia bloem (7)
G: Bamboe plant (4)
H: Bollaurier (8)
I: Laurus Topiary Pyramid (8)
J: FicusFolia (5)

Aantal

Lokaal

..........
..........
.........
.........
.........

....................
....................
....................
....................
....................

…......
……..
..........
..........
..........

....................
....................
....................
....................
...................
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Podium tafels en stoelen: – Het uitgeleende materiaal dient steeds afgehaald en terug
gebracht te worden in Lokaal E3.010
Podiumelementen 2m op 1m (10)
Naambordjes (26)
Rechthoekige plooitafel (75) afmeting: 76 cm*1.82m
Verhuur per kar van 15 tafels:
o Tafelrok rechthoekige tafels (10)
Hoge Ronde plooitafel (24) 85 diameter
Verhuur kar van 6:
o Tafelrok ronde tafels (24)
o Stoelhoes (50)
o Toptafellaken ronde tafel afm: 1m*1m (50)
Vouwstoelen (350)
Verhuur per kar van 50:
mobiel spreekgestoelte

€ 12,50 / stuk

……...
….......

€ 60
€ 6 /stuk

….......
….......

€ 75
€ 3.85 /stuk
€ 12,88/stuk
€ 2,48/ stuk

………
...........
….......
………

€ 40

….......
….......

(2)

Tafeldoek met VUB logo 2 meter
Tafeldoek met VUB logo 4 meter
Tafeldoek met VUB logo 6 meter

€5
€5
€5

….......
….......
….......

Logistiek steeds vermelden op welke locatie
Afzetpalen met blauw lint
Posterpaneel 1 x 2 m (30) verhuur /2
Stoepbord (5)
Afprinten ontwerp Stoepbord
Spandoeken VUB(4)
Beachvlag VUB (15)

€ 12.5 /stuk
€ 12.5/stuk
€2.5/stuk

…………
…………
…………
…………
…………
…………

Voor de plaatsing van het materiaal dient u een plan in te dienen met de opstelling bij
Sven Goetkint – 02/629 16 07. Pas na bespreking en goedkeuring zal het gevraagde materiaal ter
plaatsen worden klaar gezet.
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Technische ondersteuning:
Materiaal steeds vermelden op welke locatie
Micro
o Vaste micro
o Draadloos
o Dasspeldmicrofoon
o Microfoon op statief
o Microfoon op tafelstatief

……………….......
……………….......
……………….......
……………….......
……………….......

Uitleen Fmedia – Het uitgeleende materiaal dient steeds afgehaald en terug gebracht
te worden in Lokaal E3.010
Mobiele installatie (actieve speaker + micro)
Draagbare beamer
Projectiescherm
Laptop

….......
….......
….......
...........

Extra diensten Audiovisueel materiaal: - Enkel na goedkeuring door de dienst
FMedia
Simultaanvertaling (externe firma)
o Op aanvraag
o Met eigen tolken, enkel technische installatie
Instellen Belichting Aula QA – Enkel na bespreking en akkoord door Sven Goetkint
Technische ondersteuning – Regie Aula QA (€50 per uur/per persoon)
o Bediening belichting
o Bediening Geluid
o Bediening projectie scherm
Videocaptatie ( €50 per uur)
Videoconferentie (€50)
Videoreportage (€50 per uur)
Alle diensten die via externe firma’s dienen te gebeuren, kunnen wij prijsofferte opvragen.
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3. Catering:
Voor een overzicht van de mogelijke formules en prijzen kan u op de vub website terecht
(http://www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/restaurant/cateringdiensten.html).
U kan ook rechtstreeks contact opnemen met dhr P. Merckx diensthoofd restaurant,
Tel.: 02/629 33 60, e-mail: pmerckx@vub.ac.be.

Leverancier Catering (Enkel invullen in geval van Externe Catering)
Bedrijf:………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon Catering:………………………………………………………………………….
Tel:…………………………………………………………………………………………………..
Datum + Uur klaarzetten Catering:................................................................................................

De dienst Campusbeheer en Evenementen staat graag ter beschikking voor een verhelderend
gesprek, het overlopen van uw noden en een plaatsbezoek.
Contacteer de dienst Campusbeheer, FMedia en Logistiek via e-mail sven.goetkint@vub.ac.be
of leslokalenbeheer@vub.ac.be,
Telefonisch op nummer 02/629 16 07, via fax 02/6293943 of
schrijf aan Campusbeheer Evenementen Fmedia, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

De mogelijkheden voor relatiegeschenken kunt u terugvinden via de link:
http://www.vub.ac.be/home/huisstijl/geschenken.html.
Prijs en bestellingen op aanvraag bij de Dienst Marcom
Marcom@vub.ac.be.
10. Nuttige Links:
Brandveiligheid: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html
Gebruikersreglement: http://locus.vub.ac/reglement.html
Reservatie lokalen: http://locus.vub.ac.be/formulier.html

Alle prijzen vermeld in deze checklist zijn exclusief BTW. Ten allen tijde is het
gebruikersreglement van toepassing.
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