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Wilt u een meeting in een hedendaagse omgeving?
Dan bent u bij Den Amer aan het goede adres.
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Deze locatie bevat twee verhuurbare delen:

G rot e z a al m e t fo y e r
De grote zaal is een polyvalente zaal van ruim 600 m². Er is een
inschuifbare zittribune van 462 plaatsen, maar de zaal kan ook
staand worden gebruikt. Er kunnen max.1.800 personen staand
in de (niet gemeubileerde) zaal.
Aan de zijkanten van de grote zaal zijn twee modern ingerichte
togen van elk 18 meter lang. De mooie houten togen hebben
verschillende tapkranen en voldoende koelkasten.
Bij de grote zaal hoort ook de foyer (400 m²). Deze kan gebruikt
worden om mensen te ontvangen of voor recepties.
De zaal beschikt over een vast podium van meer dan 350 m².
Er is een houten vloer, maar u kunt eventueel ook een balletvloer
bestellen. Een uitgebreide technische fiche kan steeds
aangevraagd worden op het secretariaat.
Er staan tafels en stoelen ter beschikking en indien u een
technieker meebrengt, kunt u ook gebruik maken van een basis
geluid- en lichtinstallatie.

oppervlakte grote zaal: 600 m² - podium: 350 m²
plaatsen tribune: 462 – staand: 1.800
toog aan beide zijkanten van de zaal
extra Foyer inbegrepen
prijzen zaal met tribune (max 500 plaatsen) (indien toegang gratis)
privé persoon

550 euro

bedrijven

950 euro

waarborg

500 euro

grote zaal (staand 1.800 plaatsen) (indien toegang gratis)
privé persoon

900 euro

bedrijf

1.200 euro

waarborg

500 euro

K le i n e z a al , H e t half ro n d o f h e t ‘ J O C ’
De kleine zaal, ook wel bekend onder de naam ‘Het halfrond’ of het ‘JOC’, is een polyvalente zaal
van 400 m². Deze zaal heeft de vorm van een halve cirkel en heeft een capaciteit van maximum
550 personen (niet bemeubeld met tafels en stoelen).
In de zaal vindt u een toog met tapinstallatie en koelinstallaties. Er is een basis geluidsinstallatie
aanwezig. Aan de balken kunt u een beperkte hoeveelheid lampen bijhangen. Er is een klein podium
aanwezig en met aanbouwkasten kunt u eveneens een podium op een andere plaats bijbouwen.

oppervlakte 370 m²
plaatsen staand: 550 personen
toog aanwezig
extra

gebruik tafels en stoelen en
basis geluidsinstallatie inbegrepen

prijzen kleine zaal (indien toegang gratis)

P rak t i s c h
locatie

Den Amer, Nijverheidslaan 24, 3290 Diest
contactgegevens

verantwoordelijke zaalverhuur An Pelgrims T 013 460 644
E zaalverhuur@ccdiest.be W www.ccdiest.be
administratief adres

AGB Cultuurcentrum Diest
Nijverheidslaan 24 - 3290 Diest
btw nummer BE 0845.332.432

privé persoon

350 euro

bedrijven

600 euro

waarborg

350 euro

routebeschrijving

Routebeschrijving naar Den Amer, Nijverheidslaan 24, 3290 Diest
komende van Antwerpen
E313 Afrit 24 Geel Oost (Geel-Mol-Westerlo). Op het einde van de afrit links richting Diest. Deze
weg (N174) blijft u volgen tot in Schaffen ( ± 15 km, steeds richting Diest volgen). U passeert
achtereenvolgens een rotonde - rode lichten - een rotonde. Aan de grote baan naar Tessenderlo
(T-splitsing) volgt u rechts richting Diest. Aan de lichten in Schaffen (T-kruispunt) draait u rechts af
richting Diest. Na ± 1 km gaat u aan de lichten naar rechts. Dit is de Fort Leopoldlaan (richting R26
Leuven – Tienen – E314). Aan de volgende verkeerslichten gaat u links (richting Webbekom industrie
– E314). Op de rotonde neemt u de eerste uitrit (richting Averbode – Zichem). Dit is de Nijverheidslaan.
‘Den Amer’ ligt na ongeveer 200 m aan de linkse kant van de straat.
komende van Hasselt of Brussel/Leuven
A2/E314 Afrit 24 Bekkevoort. Vanuit Hasselt op het einde van de afrit links / vanuit Leuven op het
einde van de afrit rechts Staatsbaan/Leuvensesteenweg richting Diest. Leuvensesteenweg volgen tot
voorbij Carrefour–Mc Donalds–Colruyt (± 5 km). Bocht naar links volgen en aan de verkeerslichten
rechtdoor. Dit is de Citadellaan (richting Beringen–Tessenderlo–Geel). Op de rotonde neemt u de
derde uitrit (richting Averbode–Zichem). Dit is de Nijverheidslaan. ‘Den Amer’ ligt na ongeveer 200 m
aan de linkse kant van de straat.
CC Diest met het openbaar vervoer
Den Amer is op wandelafstand (12 min) van het station in Diest.
De laatste trein tijdens de week richting Hasselt is om 23.34 uur, in het weekend om 23.30 uur.
De laatste trein tijdens de week richting Leuven is om 23.14 uur, in het weekend om 22.54 uur.
Algemene bereikbaarheid Diest met de wagen
Er zijn 2 afritten in de buurt van Diest aan de E314
• afrit 24 Bekkevoort-Diest
• afrit 25 Halen-Diest
De afritten Geel-Oost en Geel-West zijn op ongeveer 20 minuten rijden van Diest in normaal verkeer.

Beleef het in Diest!

