
GP Jef Scherens – Rondom Leuven       23 Augustus2015!



Hospitality 	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.	  VIP	  ’Poeske	  Scherens’	  
UNIEKE	  BELEVING	  IN	  EEN	  PRACHTIG	  KADER	  	  

	  
	  

Leuven	  staat	  gekend	  als	  de	  studentenstad	  bij	  uitstek	  maar	  op	  23	  Augustus	  wordt	  Leuven	  het	  epicentrum	  van	  het	  internationale	  
wielrennen.	  De	  start	  van	  de	  wedstrijd	  vindt	  plaats	  aan	  het	  prachtige	  Stadhuis	  van	  Leuven	  waarna	  men	  over	  het	  selectieve	  parcours	  van	  
183km	  verschillende	  hellingen	  meermaals	  dient	  te	  overwinnen.	  De	  Keizersberg,	  de	  Wijnpersstraat	  en	  Lüdenscheidssingel	  zijn	  enkele	  
kuitenbijters	  die	  13	  keer	  moeten	  beklommen	  worden.	  Op	  zondag	  23	  Augustus	  weten	  we	  wie	  in	  de	  Bondgenotenlaan	  als	  winnaar	  en	  

opvolger	  van	  Andre	  Greipel	  het	  hoogste	  schavotje	  mag	  betreden.	  	  Samen	  met	  uw	  genodigden	  beleef	  je	  deze	  wedstrijd	  vanop	  de	  eerste	  rij	  
en	  mis	  je	  geen	  moment	  van	  dit	  uniek	  wielerspektakel.	  Het	  ontbijt	  in	  het	  Leuvense	  Stadhuis,	  de	  uitgebreide	  VIP-‐diner	  en	  het	  Stella	  Café	  
zullen	  ervoor	  zorgen	  dat	  	  U	  op	  een	  hoogstaande	  culinaire	  manier	  dit	  gebeuren	  zal	  beleven.	  Leuven	  als	  wielerarena	  is	  een	  uniek	  kader	  en	  

een	  fantastisch	  spektakel	  waarbij	  U	  en	  uw	  genodigden	  een	  onvergetelijke	  dag	  beleven!	  
	  
	  

PROGRAMMA:	  	  
	  

9.00u.	  Ontvangst	  Stadhuis	  Leuven	  voor	  een	  ontbijt	  
11.15u.	  Live	  voorstelling	  van	  de	  renners	  

12.00u.	  Start	  	  GP	  Jef	  Scherens	  op	  Grote	  Markt	  
12.15u.	  VIP-‐Diner	  aan	  tafel	  	  

14.30u	  Ontvangst	  in	  Stella	  Café	  thv	  ]inish	  Stadschouwburg	  
	  	  	  
	  

PRIJS:	  	  
•	  VIP-‐Tafel	  10	  personen	  1.600euro	  excl	  BTW	  	  
•	  Inclusief	  1	  VIP-‐Parking	  per	  2	  personen	  	  

	  
	  

www.gpjefscherens.be	  



!
!
!

Hospitality 	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.	  	  Stella	  CAFÉ	  
TOFFE	  SFEER	  OP	  EEN	  UNIEKE	  LOCATIE	  	  

	  
	  

Wie	  de	  GP	  Jef	  Scherens	  wil	  volgen	  vanop	  de	  eerste	  lijn	  kan	  terecht	  in	  ons	  Stella	  Café.	  Wij	  bieden	  u	  ter	  hoogte	  van	  de	  
aankomstzoneen	  de	  Stadschouwburg	  een	  unieke	  locatie	  waar	  je	  alles	  kan	  volgen	  vanop	  de	  eerste	  rij.	  Er	  is	  een	  

uitgebreid	  kaasbuffet	  verzorgd	  door	  Brugge	  Kazen	  en	  een	  aanvullend	  Pastabuffet	  dat	  de	  ganse	  tijd	  geopend	  zal	  zijn.	  
Ook	  alle	  dranken	  zijn	  er	  de	  ganse	  tijd	  voorhanden	  in	  onze	  open	  bar.	  De	  renners	  passeren	  13	  keer	  voorbij	  het	  Stella	  
Café	  .	  Van	  kortbij	  ben	  je	  getuige	  van	  de	  opvolger	  van	  André	  Greipel.	  Na	  aankomst	  zullen	  verschillende	  renners	  zich	  

begeven	  naar	  het	  Stella	  Café	  en	  kan	  u	  samen	  met	  hen	  op	  de	  foto.	  	  
	  
	  
	  
	  

PROGRAMMA:	  	  
14.00	  u.	  Opening	  Stella	  Café	  

14.00	  u.	  -‐17.00u	  passage	  van	  de	  renners	  aan	  de	  aankomstzone	  
14.00u-‐17.00u	  doorlopen	  kaas	  en	  pastabuffet	  met	  open	  bar	  

	  	  17	  u.	  Aankomst	  renners	  en	  podiumceremonie	  
	  	  19.00	  u.	  Einde	  

	  
	  
	  

	  PRIJS:	  	  
•	  €	  70	  p.p	  excl	  BTW/10pers:	  €	  700	  

•	  Inclusief	  1	  VIP-‐Parking	  per	  2	  personen	  	  
	  
	  

	  www.gpjefscherens.be	  
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3.	  	  Exclusieve	  VIP-‐loge	  
UNIEKE	  BELEVING	  IN	  EEN	  GEPERSONALISEERDE	  VIP-‐	  LOGE	  AAN	  DE	  FINISHLIJN	  

	  
	  

Leuven	  staat	  gekend	  als	  de	  studentenstad	  bij	  uitstek,	  maar	  op	  23	  Augustus	  wordt	  Leuven	  met	  de	  GP	  Jef	  Scherens	  het	  
epicentrum	  van	  het	  internationale	  wielrennen.	  De	  start	  van	  de	  wedstrijd	  vindt	  plaats	  aan	  het	  prachtige	  Stadhuis	  van	  
Leuven	  waarna	  men	  over	  het	  selectieve	  parcours	  van	  183km	  verschillende	  hellingen	  meermaals	  dient	  te	  overwinnen.	  
De	  Keizersberg,	  de	  Wijnpersstraat	  en	  Lüdenscheidssingel	  zijn	  enkele	  kuitenbijters	  die	  13	  keer	  moeten	  beklommen	  

worden.	  Op	  zondag	  23	  Augustus	  weten	  we	  wie	  in	  de	  Bondgenotenlaan	  als	  winnaar	  en	  opvolger	  van	  Andre	  Greipel	  het	  
hoogste	  schavotje	  mag	  betreden.	  	  Samen	  met	  uw	  genodigden	  beleeft	  u	  deze	  wedstrijd	  vanop	  de	  eerste	  rij	  en	  mist	  u	  
geen	  moment	  van	  dit	  uniek	  wielerspektakel.	  Het	  ontbijt	  in	  het	  Leuvense	  Stadhuis,	  de	  uitgebreide	  VIP	  -‐	  Diner	  in	  uw	  
eigen	  exclusieve	  VIP	  –	  Loge	  en	  het	  Tourcafe	  zullen	  ervoor	  zorgen	  dat	  	  u	  op	  een	  hoogstaande	  culinaire	  manier	  dit	  
gebeuren	  zal	  beleven.	  Leuven	  als	  wielerarena	  is	  een	  uniek	  kader	  en	  een	  fantastisch	  spektakel	  waarbij	  u	  en	  uw	  

genodigden	  een	  onvergetelijke	  dag	  beleven!	  
	  
	  

PROGRAMMA:	  
9.00u	  Ontvangst	  Stadhuis	  Leuven	  voor	  een	  ontbijt	  	  

	  11.15u	  Live	  voorstelling	  van	  de	  renners	  
12.00u	  Start	  	  GP	  Jef	  Scherens	  op	  Grote	  Markt	  	  

12.15u	  VIP	  -‐	  Diner	  aan	  tafel	  in	  eigen	  exclusieve	  VIP	  -‐	  Loge	  	  
14.30u	  Ontvangst	  in	  Tourcafé	  aan	  ^inish	  Stadschouwburg	  

	  
INCLUSIEF	  

Eigen	  gepersonaliseerde	  VIP	  –	  Loge	  
Ontvangst	  met	  champagne	  
VIP	  -‐	  Tafel	  voor	  10	  personen	  
VIP	  -‐	  Diner	  4	  -‐	  gangen	  

Eigen	  butler	  	  
Inclusief	  1	  VIP	  -‐	  Parking	  per	  2	  personen	  

10	  Toegangskaarten	  Tourcafé	  
	  

PRIJS:	  
2.500euro	  excl.	  BTW	  
www.gpjefscherens.be	  
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Exclusieve	  VIP	  –	  Loge	  
UNIEKE	  BELEVING	  IN	  EEN	  GEPERSONALISEERDE	  VIP-‐	  LOGE	  AAN	  DE	  FINISHLIJN	  

	  
	  
	  

Leuven	  staat	  gekend	  als	  de	  studentenstad	  bij	  uitstek,	  maar	  op	  23	  Augustus	  wordt	  Leuven	  met	  de	  GP	  Jef	  Scherens	  het	  
epicentrum	  van	  het	  internaNonale	  wielrennen.	  De	  start	  van	  de	  wedstrijd	  vindt	  plaats	  aan	  het	  prachNge	  Stadhuis	  van	  
Leuven	  waarna	  men	  over	  het	  selecNeve	  parcours	  van	  183km	  verschillende	  hellingen	  meermaals	  dient	  te	  overwinnen.	  
De	  Keizersberg,	  de	  Wijnpersstraat	  en	  Lüdenscheidssingel	  zijn	  enkele	  kuitenbijters	  die	  13	  keer	  moeten	  beklommen	  

worden.	  Op	  zondag	  23	  Augustus	  weten	  we	  wie	  in	  de	  Bondgenotenlaan	  als	  winnaar	  en	  opvolger	  van	  Andre	  Greipel	  het	  
hoogste	  schavotje	  mag	  betreden.	  Samen	  met	  uw	  genodigden	  beleeU	  u	  deze	  wedstrijd	  vanop	  de	  eerste	  rij	  en	  mist	  u	  

geen	  moment	  van	  dit	  uniek	  wielerspektakel.	  Het	  ontbijt	  in	  het	  Leuvense	  Stadhuis,	  de	  uitgebreide	  VIP	  -‐	  Diner	  in	  uw	  eigen	  
exclusieve	  VIP	  –	  Loge	  en	  het	  Tourcafe	  zullen	  ervoor	  zorgen	  dat	  u	  op	  een	  hoogstaande	  culinaire	  manier	  dit	  gebeuren	  zal	  

beleven.	  Leuven	  als	  wielerarena	  is	  een	  uniek	  kader	  en	  een	  fantasNsch	  spektakel	  waarbij	  u	  en	  uw	  genodigden	  een	  
onvergetelijke	  dag	  beleven!	  

	  
PROGRAMMA:	  

9.00u	  Ontvangst	  Stadhuis	  Leuven	  voor	  een	  ontbijt	  
11.15u	  Live	  voorstelling	  van	  de	  renners	  

	  12.00u	  Start	  GP	  Jef	  Scherens	  op	  Grote	  Markt	  
12.15u	  VIP	  -‐	  Diner	  aan	  tafel	  in	  eigen	  exclusieve	  VIP	  –	  Loge	  
	  14.30u	  Ontvangst	  in	  Tourcafé	  aan	  finish	  Stadschouwburg	  

INCLUSIEF	  
Eigen	  gepersonaliseerde	  VIP	  –	  Loge	  Ontvangst	  met	  champagne	  

VIP	  -‐	  Tafel	  voor	  10	  personen	  
VIP	  -‐	  Diner	  4	  -‐	  gangen	  

Eigen	  butler	  
Inclusief	  1	  VIP	  -‐	  Parking	  per	  2	  personen	  10	  Toegangskaarten	  Tourcafé	  

	  
PRIJS:	  

2.500euro	  excl.	  BTW	  
www.gpjefscherens.be	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Algemeen	  Verantwoordelijke	  GP	  Jef	  Scherens	  
Nick	  Nuyens	  

Tel	  0496/27.70.33	  
Mail:	  nicknuyens@isea.be	  

Website:	  www.gpjefscherens.be	  
	  
	  	  


