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Voorwoord
Faculty Club, nauw verbonden met de Katholieke Universiteit Leuven, is de ontmoengsplaats bij uitstek voor de organisae van seminaries, vergaderingen, 
persconferenes of meerdaagse congressen. De samenwerking met restaurant Arenberg zorgt ervoor dat uw genodigden culinair verwend worden. Faculty 
Club verzorgt met andere woorden een unieke congres- en restaurantservice. Ook kan u bij Faculty Club terecht voor feesten, huwelijken en een heerlijke 
lunch of diner in haar restaurant Cum Laude.

In naam van het ganse team, heet ik u van harte welkom. 

Peter Herbiest
Algemeen Directeur Faculty Club
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Faculty Club ontvangt haar gasten in een eeuwenoud historisch kader: ofwel in de Infirmerie van het Groot 
Begijnhof (13de eeuw), ofwel in het Convent van Chièvres (1561).

Reeds op het einde van de 12de eeuw waren al gemeenschappen van begijnen ontstaan in het huidige Wallonië. 
Enkele decennia later gingen ook in Vlaanderen godsvruchge vrouwen samenwonen aan de rand van de 
mamaatschappij. Ze leefden vroom en moesten hard werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Toch had 
het woord ‘begijn’ in die jd een ietwat keerse bijklank. De begijnen legden immers niet dezelfde geloen af als 
kloosterzusters en ze leefden niet volgens de regels van een ordeschter. Het duurde tot midden de 13de eeuw eer 
de begijnenbeweging een officieel statuut kreeg. In 1311 werd besloten om de hele beweging af te schaffen, maar de 
paus maakte een uitzondering voor Vlaanderen. Dit verklaart waarom de begijnhoven in onze contreien zijn blijven 
bestaan.

VVan alle gemeenschappen die de afschaffing hebben overleefd, wordt die van het Leuvense Groot Begijnhof erkend 
als de oudste. Ze zou zijn ontstaan rond het jaar 1232. Het aantal begijnen groeide gestaag en in 1305 werd 
begonnen met de bouw van de Sint-Jan-de-Doperkerk. Omstreeks 1700, een periode van hoogbloei, verbleven er in 
het Groot Begijnhof een kleine 300 begijnen. Daarna nam het aantal geleidelijk weer af. De laatste begijn overleed in 
1988. 

Vanaf 1800 werden de grotere gebouwen van het Groot Begijnhof gebruikt om oudere vrouwen, weduwen en wezen 
in onder te brengen, terwijl de huizen verhuurd werden aan lekengezinnen. In 1962 werd de gehele site, met 
uituitzondering van de kerk, verkocht aan de KU Leuven. Het grootste deel van het Groot Begijnhof werd gerestaureerd 
en omgevormd tot verblijven voor studenten en professoren. Een aantal van de grotere gebouwen kreeg een andere 
bestemming en zo ontstond ook Faculty Club.

In 2000 vond de inhuldiging van het Groot Begijnhof als werelderfgoed van de UNESCO plaats. Faculty Club mag een 
deel van dit unieke complex beheren en uitbaten onder toeziend oog van de KU Leuven. 

Door de samenwerking met sterrenrestaurant Arenberg biedt Faculty Club haar gasten topgastronomie aan. Als u dus 
samen met uw gezelschap in de beste omstandigheden wil vergaderen of uw genodigden culinair wenst te 
vverwennen, dan biedt het historisch kader van Faculty Club daar een passend, eigenjds antwoord op. 

Historiek Faculty Club



Spaans Kwarer
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Zalen Faculty Club

Roelands - Vergaderzaal, privésalon lunches/diners
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 14 personen

H. Geesafel - Vergaderzaal, privésalon lunches/diners
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 50 personen

Bisschopskamer - Vergaderzaal, privésalon lunches/diners
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 40 personen

Infirmerie - Mulfunconele zaal voor al uw events
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 250 personen
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Lipsius - Vergaderzaal en privésalon lunches/diners
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 26 personen

Lemaire - Mulfunconele zaal voor al uw events
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 130 personen

Begga - Vergaderzaal
- Blokopstelling
- Voor gezelschappen tot 10 personen

Van Ophem - Vergaderzaal
- Blokopstelling
- Voor gezelschappen tot 10 personen
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Zalen Convent van Chièvres

Anna De Paepe - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 35 personen

W. Van Croy - Vergaderzaal
- Theateropstelling
- Voor gezelschappen tot 160 personen

Swerius - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 24 personen

St. Anna - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 16 personen



Van Hamaele - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 50 personen

St. Gommarius - Ultramoderne Boardroom
- Blokopstelling
- Voor gezelschappen tot 18 personen

Florquin - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 20 personen

St. Barbara - Vergaderzaal
- Verschillende tafelopstellingen mogelijk
- Voor gezelschappen tot 60 personen
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Prijzen incl. btw

Recepes

Oppervlakte (m²)

1015

135

248

66

64

7878

42

Afmetingen (m)

35 x 29

16,8 x 8,0

27,8 x 8,9

12,0 x 5,5

8,0 x 8,0

9,7 x 8,09,7 x 8,0

7,0 x 6,0

Max. capaciteit (p.)

400

150

300

60

50

6060

30

Garden Lounge

Lemaire

Inirmerie

H. Geesttafel

Bisschopskamer

Van Hamaele
(en(enkel koude hapjes)

Kruidentuin

Recepe met Cava

Cava
Fruitsap

Mineraalwater
Pils

1/2 u €11,00 pp.
1 uur €16,00 pp.1 uur €16,00 pp.
2 uur €20,00 pp.
3 uur €23,00 pp.

Een assorment van deze dranken 
wordt op een dienblad geserveerd

Recepe Méthode 
Tradionelle

Méthode Tradionelle
Fruitsap

Mineraalwater, Pils

1/2 u €11,00 pp.
1 uur €16,00 pp.1 uur €16,00 pp.
2 uur €20,00 pp.
3 uur €23,00 pp.

Een assorment van deze dranken 
wordt op een dienblad geserveerd

Recepe met Champagne

Champagne
Fruitsap

Mineraalwater
Pils

1/2 u €19,00 pp.
1 uur €28,00 pp.1 uur €28,00 pp.
2 uur €37,00 pp.

Een assorment van deze dranken 
wordt op een dienblad geserveerd

Recepe De Luxe

Champagne, Vers Fruitsap
Luxebieren, Mineraalwater
Porto, Campari, Whiskey

Gin, Cola, Pils

1 uur €33,00 pp.
2 uur €42,00 pp.2 uur €42,00 pp.
3 uur €52,00 pp.

Een assorment van deze dranken 
wordt op buffet geserveerd

Recepeformules

Locaes
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Prijzen incl. btw

Hapjesparade

Recepehapjes

Koude Hapjes

€3,00/stuk

Voorbeelden:

“Roulade van gerookte zalm 
en rivierpaling”

“Truffel van eendenlever 
mmet confituur van mango”

“Cannelloni van zachte paprika met 
salade van tonijn en olijven”

Warme Hapjes

€3,00/stuk

Voorbeelden:

“Tempura van jgergarnaal 
met zoetzure saus”

“Cappuccino van Canadese kree”

““Kroketjes van kalfszwezerik 
met een kruidendip”

Luxe Hapjes
Warm en Koud

€6,00/stuk

Voorbeelden:

“Kalfsblanquee met rös”

“Riso“Risoo met gebakken pladijs en 
Spaanse olijfolie”

“Carpaccio van rund met rucola 
en parmezaanse kaas”

Extra opes

Korf met mini-sandwiches
€3,00/broodje

(garnaal, krab, zalm, ham, 
kruidenkaas)

Assorment rauwkost en dipsaus
€17,00/bo€17,00/bord 10 pers.

Knabbeltjes
€10,00/bord 5 pers.

(kaasblokjes, droge worstjes, 
kaaskoekjes, olijven, noten)

Hapjesparade I

€71,00 pp.

Recepe Cava 2 uur
Cava, wie en rode huiswijn, fruitsap, 

water, pils, koffie en thee
-

1 1 Koud en 1 Warm hapje
-

5 Luxehapjes
-

2 Mini-dessertjes

De ideale formule voor uw netwerkevenementen!

Hapjesparade II

€77,00 pp.

Recepe Cava 3 uur
Cava, wie en rode huiswijn, fruitsap, 

water, pils, koffie en thee
-

2 2 Koude en 2 Warme hapjes
-

5 Luxehapjes
-

2 Mini-dessertjes

Hapjesparade III

€92,00 pp.

Recepe Cava 4 uur
Cava, wie en rode huiswijn, fruitsap, 

water, pils, koffie en thee
-

2 2 Koude en 2 Warme hapjes
-

5 Luxehapjes
-

Dessertenbuffet

11



Bankeen
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Oppervlakte (m²)

27

36

135

64

66

248248

33

Afmetingen (m)

5,9 x 4,6

6,9 x 5,2

16,8 x 8,0

8,0 x 8,0

12,0 x 5,5

27,8 x 8,927,8 x 8,9

7,5 x 4,4

Ovale tafels

14

26

100

40

42

200200

18

Ronde tafels

14

22

100

46

50

200200

18

Roelands

Lipsius

Lemaire

Bisschopskamer

Heilige Geesttafel

Inirmerie

MMezzanine

Max. capaciteit (pers.)

Bent u met een groep van 8 of meer personen, dan kan u bij Faculty Club terecht in een aparte zaal voor uw lunch of diner. In de 13de-eeuwse Inirmeriezaal plaatsen we 
groepen tot 200 personen, terwijl de verschillende aparte salons een gezellig kader voor kleinere groepjes bieden. U kan voor de hele groep een menu samenstellen uit 
het aanbod van de banketten en feesten. Arenberg@FacultyClub zorgt voor een verrassende culinaire omkadering.



Prijzen incl. btw

Formules Lunch & Diner

Walking Dinner

Wandelbuffet I
(vanaf 40 p.)

€59,50 pp. (zonder dranken) / €79,00 pp. (all-in)

2 luxe bordhapjes

3 hoofdgerechten

Dessertenbuffet

Bij de all-in Bij de all-in formule is inbegrepen: 
Aperief met hapjes
Wie en rode huiswijn
Waters en koffie

Wandelbuffet II
(vanaf 50 p.)

€83,00 pp. (zonder dranken) / €115,00 pp. (all-in)

9 voorgerechten

4 hoofdgerechten

Dessertenbuffet

Bij de all-in Bij de all-in formule is inbegrepen: 
Aperief met hapjes
Wie en rode huiswijn
Waters en koffie

Aperiefsuggese

€12,00 pp.

1 glas cava 
of 

Méthode Tradionelle
-

2 hapjes2 hapjes

Menu’s

3-gangen menu €52,00 pp.
huiswijnen €17,00 pp. / passende wijnen €25,75 pp.

4-gangen menu €60,50 pp.
huiswijnen €19,50 pp. / passende wijnen €29,00 pp.

5-gangen menu €72,50 pp.
huihuiswijnen €22,00 pp. / passende wijnen €31,00 pp.

(inclusief koffie en huisgemaakte zoetjes)

Opmerkingen

Per groep dient er één menu gekozen te 
worden uit de verschillende gerechten.

Voor mensen met een allergie of 
intolerane voorzien we graag 

alternaeven.

De wijDe wijnforfait (huiswijnen / passende 
wijnen) omvat ook waters op tafel.
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Vergaderingen

Reservatiekost 
< 4u

€250

€250

€250

€310

€250€250

€250

€400

€400

€815

Reservatiekost 
> 4u

€330

€330

€330

€400

€330€330

€330

€535

€535

€1080

Oppervlakte
m²

27

27

28

84

3636

27

248

64

66

135

Afmetingen
 m

4,5 x 6

4,5 x 6

7 x 4

6 x 14

6,9 x 5,26,9 x 5,2

5,9 x 4,6

27,8 x 8,9

8 x 8

12 x 5,5

16,8 x 8

Theater

-

-

20

24

25

1515

250

40

50

130

Klas

-

-

16

24

18

1212

100

32

36

60

U-vorm

-

-

15

24

14

1212

-

21

26

45

Blok

10

10

16

24

16

1212

-

28

32

40

Begga

Van Ophem

St. Anna

Swerius

Lipsius

Roelands

InirmerieInirmerie

Bisschopskamer

Heilige Geesttafel

Lemaire

op aanvraag

Deze huurprijzen vallen weg wanneer u een vergaderarrangement boekt.

Prijzen incl. btw

Locaes Faculty Club
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Locaes Convent van Chièvres
In de zalen van het Convent van Chièvres worden enkel broodjes voorzien en geen warme maaljden. 

Vergaderarrangementen

Starterspakket

- Onthaalkoffie + koffiepauze in voor- en 
namiddag met koffie, thee en fruitsap

- Lunch met 3 broodjes per persoon met 
klassiek beleg, incl. dranken (koffie, thee, 
fruitsap en frisdranken), op buffet geserveerd

hele dag €52,00hele dag €52,00

Standaard arrangement I

- Onthaalkoffie + koffiepauze in voor- en 
namiddag met koffie, thee, fruitsap, 

frisdranken, ovenverse mini-ontbijtkoek en cake
- Lunch met 3 luxebroodjes per persoon, incl. 
dranken (wijn, koffie, thee, fruitsap en 
frisdfrisdranken), op buffet geserveerd

halve dag €58,00 / hele dag €67,00

Standaard arrangement II

- Onthaalkoffie + koffiepauze in voor- en 
namiddag met koffie, thee, fruitsap, 

frisdranken, ovenverse mini-ontbijtkoek en cake
- Lunch met 4 luxebroodjes per persoon, incl. 
dranken (wijn, koffie, thee, fruitsap en 
frisdfrisdranken), op buffet geserveerd

- Dessert

halve dag €63,00 / hele dag €73,00

Reservatiekost 
< 4uren

€400

€310

€400

€310

€815€815

€310

Reservatiekost 
> 4uren

€535

€400

€535

€400

€1080€1080

€400

Prijzen incl. btw

Oppervlakte
m²

78

51

77

51

240240

50

Afmetingen
 m

9,7 x 8

8,2 x 6,2

14 x 5,5

8,1 x 6,2

16 x 1516 x 15

8,2 x 6,1

Theater

50

-

60

35

160

2020

Klas

40

-

42

22

-

1515

U-vorm

25

-

32

16

-

1515

Blok

20

18

30

14

-

1515

Van Hamaele

St. Gommarius

St. Barbara

Anna De Paepe

W. Van Croy

Florquin
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Deze huurprijzen vallen weg wanneer u een vergaderarrangement boekt.



Speciale arrangementen

Openlucht Vergaderen

In onze Garden Lounge kan u eveneens een ‘open air 
meeng’ plannen. Ons prachge terras zorgt ongetwijfeld 

voor de nodige inspirae.

Wij zorgen alvast voor hapjes en drankjes: 
    ijsgekoelde frisdranken, versnaperingen (cake, koekjes),
een boeen bord tapas en een glas champagne aan het einde van 

uw meeng.

Prijs: €26,00 pp.

Ontbijtvergaderen

- Koffie, thee, fruitsap à volonté
- 3 mini-ontbijtkoekjes per persoon
- Assorment van broodjes

- Aanbod van kaas, ham, confituur
- Gerookte zalm*

- - Fruitmand met seizoensfruit

Formule 1: Prijs 16,50 euro pp.
*Formule 2: Prijs: 19,00 euro pp.
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Standaard arrangement III

- Onthaalkoffie + koffiepauze in voor- en 
namiddag met koffie, thee, fruitsap, 

frisdranken, ovenverse mini-ontbijtkoek en cake

- 2-- 2-gangenlunch van de chef met hoofdgerecht 
en dessert, aan tafel geserveerd OF buffet met 
salades en quiches, soep van de dag en dessert, 
op buffet geserveerd, incl. dranken (wijn, water, 

frisdrank, koffie en thee)

halve dag €68,00 / hele dag €78,00

Business arrangement

- Onthaalkoffie + koffiepauze in voor- en 
namiddag met koffie, thee, fruitsap, 

frisdranken, ovenverse mini-ontbijtkoek en cake

- 3-- 3-gangenlunch van de chef met voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert, aan tafel geserveerd, 
incl. dranken (wijn, water, frisdrank, koffie en 

thee)

halve dag €75,20 / hele dag €82,00

Vergaderarrangementen

Prijzen incl. btw



Boardroom tafel - Dankzij de slimme vergadertafel van Quarta kunnen bedrijven bij Faculty Club telefoon- en videoconferenes houden via in de tafel verzonken 
beeldschermen. De ideale oplossing voor direcevergaderingen van bedrijven die niet over deze technologie beschikken.
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Feesten en huwelijken
Op zoek naar de ideale feestocae? Voor de culinaire omkadering van uw recepes, bankeen en feesten hee Faculty Club een uniek aanbod. In de 13de-eeuwse 
Infirmeriezaal plaatsen we groepen tot 200 personen, terwijl de verschillende aparte salons een gezellig kader voor kleinere groepjes bieden.

Van maandag tot vrijdag verwent Arenberg@FacultyClub, het culinair concept onder signatuur van Lieven Demeestere (chef van sterrenrestaurant Arenberg), u en uw gasten. 
Het team staat garant voor een lichte, dagverse keuken.

Tijdens Tijdens weekends en feestdagen werken wij samen met diverse vaste cateraars die een ruim assorment van feest-, diner- en recepeformules aanbieden. Samen met de klant 
en de cateraar stellen we een doordacht menu samen. 

Voor meer informae over weekends en feestdagen kan u contact opnemen met Erik Notelaers via e-mail (erik.notelaers@facultyclub.be) of telefonisch (016 32 95 23).
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Restaurant Cum Laude

Interieur restaurant Cum Laude Terras - Garden Lounge

Van maandag tot en met vrijdag kan u terecht in ons à la carte restaurant Cum Laude, zowel voor de lunch als voor het diner. ‘s Middags kan u ook genieten van onze businesslunch. 
Bij mooi weer worden de gerechten opgediend op het terras van de Garden Lounge. Onze topchef stelt u elke dag een aantal heerlijke suggeses voor.

Restaurant Cum Laude is elke weekdag open van 12u00 tot 14u30 en van 18u30 tot 21u00.

Kom onze à la carte-formule degusteren en reserveer uw tafel telefonisch via 016 32 95 00 of via onze website www.facultyclub.be.

BeBent u met een groep van meer dan 8 personen, dan kan u voor de hele groep een menu samenstellen uit het aanbod van de bankeen en feesten. De lunch of het diner zal dan 
plaatsvinden in een aparte zaal.
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Garden Lounge

20

Van april tot eind september verwelkomen wij u graag in onze trendy Garden Lounge, gelegen te midden van UNESCO Werelderfgoed. Op ons prachge terras bieden wij u een 
uitgebreide kaart aan met o.a. champagnes, cocktails, gins, bieren en fingerfood. U kan er eveneens vergaderen in openlucht. 

Bij mooi weer is dit de uitgelezen plek voor een high tea of high coffee. 
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High Tea

- Glas cava, champagne of fruitpunch zonder alcohol

- 3 zoute hapjes pp.

- 5 zoete gebakjes pp. 

- Assorment van verse koffie en thee

Prijs met cava: € 25,80 pp.
Prijs mPrijs met champagne: € 30,00 pp.

Voor de High Tea dient u op voorhand te reserveren.

High Coffee

Wiener Kaffee: € 12,90 pp.

- Cappuccino of Weense koffie
- Arsanaal chocoladegebakje

Single Origin Coffees: € 16,00 pp.

- Assorment van specialiteitenkoffies (slow drip koffie-apparaat)
- Arsanaal cho- Arsanaal chocoladegebakje

Voor de High Coffee dient u op voorhand te reserveren.

High Tea & High Coffee
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Extra’s

Audiovisueel pakket

Projecescherm

LCD projector

Microfoon

Flipchart

(audiovisueel pakket is inbegrepen 
bij elbij elke vergadering)

Wifi

U kan gras inloggen op het 
draadloze internet van 
Faculty Club.

Inloggen kan met een code die u 
aan het onthaal kan opvragen. 

Parkeren

Faculty Club hee een gras 
parking tot 250 wagens.

Om Om gebruik te kunnen maken 
van de parking, dient u een code 
in te geven. Deze code verkrijgt u 
via mail van onze boekings-
verantwoordelijke. 

Bereikbaarheid

Faculty Club hee een ideale ligging 
langs de Leuvense stadsring, vlakbij 
de E40/E314  – slechts op 15 min. 
van de luchthaven – 20 min. van 

Brussel.

Ook is Ook is Faculty Club vlot bereikbaar 
met de fiets en met het openbaar 
vervoer. Personen die van het 

staon van Leuven komen, kunnen 
de bus of een taxi nemen.

Algemene voorwaarden

Reservaeprocedure

Het verschaffen van vrijblijvende 
informae betreffende de beze ng van de 
locaes verbindt Faculty Club niet tot de 

reservering van een locae.

Elke reservae dient schrielijk of 
ttelefonisch gemaakt te worden. Faculty 
Club tracht binnen de 48 uur een 

offerte op te sturen. 
Deze is bindend vanaf schrielijke 
bevesging van de reservae.

Annulaevoorwaarden

- 30% van het gereserveerd zakencijfer (zaalhuur, voeding/dranken en materiaal) bij 
volledige annulae tussen 4 en 2 weken voor de acviteit

- 50% van het gereserveerd zakencijfer (zaalhuur, voeding/dranken en materiaal) bij 
volledige annulae vanaf 2 weken tot 5 werkdagen voor de acviteit

- 100% - 100% van het gereserveerd zakencijfer (zaalhuur, voeding/dranken en materiaal) bij 
volledige annulae vanaf 5 werkdagen voor de acviteit.

- Het definief aantal deelnemers dient 2 werkdagen op voorhand, voor 10.00 uur,
meegedeeld te worden (= min. facturaebasis)

Prijzen

Alle prijzen in deze brochure 
zijn inclusief btw. Deze prijzen 
worden gehanteerd vanaf 1 
november 2016 en 

blijven geldig tot uitgie van
een nieueen nieuwe prijslijst.

Voor de prijzen exclusief btw
gelieve hiervoor onze 

reservaedienst te contacteren.
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Faculty Club
Groot Begijnhof 14
3000 Leuven

016 32 95 00
info@facultyclub.be
BTW: BE 0860.258.455
wwwww.facultyclub.be

Nice to meet
Faculty Club


