Club Enfin
ALS LOCATIE

+32(0)477 80 98 72 - info@clubenfin.be - www.clubenfin.be

Jullie voordelen bij het huren van een
totaal concept als “Enfin”
Het huren van een locatie voor normale thema’s is gemakkelijk te vinden.
Een locatie voor meer intense party’s van dans tot intiemere beleving met
alles comfort en voorzieningen erop en eraan is niet zo evident.
Uniek aan Club Enfin met zijn 4 verdiepingen, voldoet hij juist aan alle
wensen en normen.
Door zijn indeling per etage kan Enfin zelfs gehuurd worden voor pure
zakelijke of familiale happenings
Dit zonder enige mogelijke verwijzing naar het libertijns gedachtengoed.
Maar even goed kan Enfin gehuurd worden voor Kunst vernissages,
Fotografie, Film, “Mega broek verbranding” of Libertijns trouwfeest
Of misschien wilt u “the Hottest Party of The Year” op Uw naam zetten.
Alles is aanpasbaar aan jullie behoeftes en deelbaar in etages
Bel voor een afspraak en overtuig uzelf
Club Enfin is een locatie, maar heeft ook een team om jou te helpen je
ideeën uit te voeren en je visie waar te maken
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Club Enfin

De mooiste club van Europa!
Gelegen op gemiddeld 40 minuten van Rijsel, Gent en Brussel, omvat met zijn 780m2,
het park en de mooie kasteel villa van begin vorige eeuw. Dubbele bar, danspistes,
thermen met sauna, spa en hammam, overdekte bewaakte parking en natuurlijk
alle denkbare thema-kamers tot en met de BDSM Caves & DarkRoom @ The Castle.
Uniek is de luxe biljard zaal met zijn dubbele salons voor wie een ander manier van
toenadering genegen is. Club Enfin is een symbiose van chic, moderniteit en kasteel
ambiance. De ideale plaats om jullie vele fantasieën te beleven.
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Huren van Club Enfin
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HUUR MOGELIJKHEDEN

HUURPRIJS

GEZAMENLIJKE FORMULE

Neem voor een avond de teugels in eigen handen.
Enfin, is de eerste club met een participatief
management en nodigt uit om jullie eigen
evenementen te creëren.
Het huren van de Club kan vanaf 2 tot 5
verdiepingen ingedeeld worden naargelang thema
en budget.
Club Enfin is een locatie, maar heeft ook een team
om jou te helpen je ideeën uit te voeren en je visie
waar te maken

Huur Club Enfin: 3000 €

U geeft een party met uw vrienden in Club Enfin
maar hebt niet de tijd
om alles te organiseren en te financieren?
Met de gezamenlijke formule dekken alle genodigden
de kosten van uw party
Stel ons uw wensen en we kijken voor de beste
formule

optioneel:
Spa Balneo: 500 €
VIP Biljard & Diner Room met groot terras: € 500
Uitgeruste Keuken en buffetruimte: 500 €
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DE DISCOTHEEK
Centraal gelegen op gelijkvloers voor een 300 tal
feestgangers. Receptie, 7 tal toiletten, rookzone, volledig
uitgeruste discotheek met video, rook en laser installatie.
Danspodia, danspalen en VIP corners.
Optioneel eventueel met private rooms en spa ruimte met
sauna, stoomcabine en jacuzzi op hetzelfde niveau van de
discotheek.
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DE VIP ZAAL
In het fysieke midden van Club Enfin bevindt zich de VIP zaal. Deze kan
volledig separaat gehuurd worden, alle dagen van de week, of als VIP
uitvalbasis bij een groot Club evenement op een zaterdagavond. Zie foto’s
Eigenschappen en mogelijkheden:
Zaal voor een 60 tal dinerende gasten of een 120 tal gasten zonder diner.
In directe verbinding met de keuken (service), buffetzaal, groot terras met
rookzone, VIP lockers room en douches.
Uitrusting van de zaal omvat: 2 luxueuze salons, biljard, walk-in diner tafels,
volledig regelbare sfeerverlichting, DJ installatie, party light, aparte airco
en verwarming.
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DE WELLNESS RUIMTE
Op gelijkvloers voor een 30tal gasten met sauna, stoomcabine, jacuzzi,
douches, ligzetels en muziek.
Dj installatie in optie. Zie foto’s
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DE KELDERS

De kelders van ons kasteel zijn de perfecte plek om je fantasieën te
beleven.
Meester-Meesteres … beginner of ervaren, deze plek is voor jou gemaakt :
jouw slaaf / sub zal zo dankbaar zijn!We zijn allemaal verschillend, op zoek
naar CREATIVITEIT, elegantie en extreem plezier in actie …
Zacht of hard, op welke manier ook zult je schitteren als een ster.In een
uitstekende discrete beveiligde plaats en sfeer, goed uitgerust met zeer
unieke BDSM & Fetish-apparatuur en accessoires, zult u genieten om te
zien en gezien te worden.
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Neem contact met ons op!
Wilt u meer informatie over onze verhuur? Aarzel niet om contact met
ons op te nemen
info@clubenfin.be
FR : +32(0)477 80 98 72
NL : +32(0)475 81 02 94
ElzeleStraat 109, 9600 RONSE
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BELGIUM

