KV MECHELEN
AFAS Stadion
Kleine Nieuwendijkstraat 53
2800 Mechelen
Telefoon: +32 (0)15 21 82 30
E-mail: info@kvmechelen.be

KV Mechelen… passie…beleving…









Iedere supporter is een VIP
Passie, emotie en ambiance staan centraal
verschillende drank- en eetstandjes, beeldschermen, muziek, …
Kind- en gezinsvriendelijk: aparte tribune en infrastructuur voor kinderen en jonge gezinnen
Aandacht voor personen met een handicap: comfort voor rolstoelpatiënten vlak naast de zijlijn
Comfort: voldoende beenruimte, voldoende sanitair, ruime liften, aangepaste signalisatie
Veiligheid is topprioriteit
Grote fanshop achter het grote staanvak (vak I), tevens ook een fancorner aan de
drankenstandjes via de hoofdingang

KV Mechelen… Meer dan voetbal alleen…
Als buurtbewoner kan u tevens gebruik maken van de extra diensten die het AFAS-stadion u te
bieden heeft.
Kinderdagverblijf “De Sjotterkes”
Wist u dat ons stadion beschikt over een kinderdagverblijf?
Kinderdagverblijf “ De Sjotterkes”, een filiaal van Kinderopvang in je buurt staat garant voor een
grote flexibiliteit en een goede service voor ouders. Zowel pedagogisch, alsook het aanbieden van
extra diensten zoals een strijkservice, zeer flexibele openingsuren en aangepaste contracten voor
mensen in een flexibel uurrooster en het onderwijssysteem.
Het kinderdagverblijf is ook geopend tijdens de thuiswedstrijden. Voor kindjes tot 8 jaar wordt er
opvang voorzien vanaf 1u voor de wedstrijd tot 1u na de wedstrijd.
Vooraf inschrijven is verplicht! Dit kan via mail naar kinderdagverblijven@telenet.be
CONTACT

info@kinderopvanginjebuurt.be
TEL 015/64 68 00
www.kinderopvanginjebuurt.be

Fitness Go-FiT
In het najaar van 2017 opende Go-Fit zijn deuren in het voormalige Business Seats gebouw.
Het is een hypermoderne fitness waar “beter bewegen” centraal staat en u bovendien zal begeleid
worden door een professioneel team.

U kan bij Go-Fit terecht voor zowel individuele begeleiding als groepslessen. Vanuit de
spinningzaal op de tweede verdieping heeft u trouwens een prachtig zicht over het voetbalveld.
Als buurtbewoner heeft u zelfs recht een korting.
Voorwaarden buurtbewonerskorting:
Eenmalige inschrijving valt weg (korting van 99 EUR)
2de persoon van hetzelfde adres 20% korting op goedkoopste programma!
Voorwaarde:
- adres (Ziekebeemdenstraat, Kleine Nieuwedijkstraat, Berendansstraat, Caputsteenstraat)
- controle ID
CONTACT

TEL 015/34 05 60
www.gofit.nu
Openingsuren
Weekdagen - 9:00 tot 22:00
Vrijdag - 9:00 tot 20:00
Weekends - 9:00 tot 13:00

Gebruik van de KV Mechelen – zalen
Als buurtbewoner kunt u aan voordelige tarieven gebruik maken van onze faciliteiten.
Interesse? Contacteer dan Joyce De Pelsmaeker via joyce.depelsmaeker@kvmechelen.be

Cateraar tribune M
KV Mechelen staat niet enkel voor sfeervol voetbal, maar ook voor lekker eten, gezellig feesten en
succesvol vergaderen in een hedendaags comfort.
Een meeting en event center op de unieke locatie van het AFAS –stadion, is de onmisbare schakel
voor al uw activiteiten van 5 tot 11.000 personen.
Tribune M beschikt over een multifunctionele evenementenzaal " Grand Kavée" en 14 skyboxen,
aangrenzend aan resto Martinique.
De combinatie van onze faciliteiten met culinaire topprestaties maken van uw event een totale
beleving!

RESERVATIES & CONTACT
TEL 015/36 35 33
www.tribunem.be

Resto Martinique
Een trendy restaurant met een uniek uitzicht op onze heilige Malinwa grasmat…
Je kan er niet alleen genieten van een heerlijke lunch of diner aan lichte prijzen, je wordt er tevens
ondergedompeld in het rijke verleden en sfeer van KV Mechelen.
Resto Martinique is open van maandag (enkel lunch) tot en met vrijdag van 11:30 tot 21:30 en is
voor iedereen toegankelijk.
Reserveren kan online via www.restomartinique.be

RESERVATIES & CONTACT
contact@restomartinique.be
TEL 015/ 36 35 33
www.restomartinique.be

Parkings
Als buurtbewoner kan je met de thuiswedstrijden van KV Mechelen gebruik maken van parking
uitsluitend voor jullie gereserveerd.
Hiervoor dien je wel langs te gaan bij de Stad Mechelen voor een doorgangsbewijs. Deze is strikt
persoonlijk. Enkel de nummerplaat vermeld op het doorgangsbewijs krijgt doorgang naar de
buurtparking.
Deze parking is gelegen in de Kleine Nieuwedijk, vlak naast onze medewerkersparking, parking
Gummarus.

Allerlei
Verlichting gaanderij
Sinds enkele maanden zijn er extra lichtpunten geplaatst langs de hoofdtribune van het stadion.
Deze zijn geplaatst voor de Telenet werknemers die gebruik maken van Parking Club. Deze
nieuwe verlichting is voorzien van een timer alsook een schemerschakelaar. ’s Ochtends branden
deze lampen van 6.00 uur tot ten laatste 10.00 uur. ’s Avonds gaan de lampen opnieuw branden
van 16.00 uur tot 22.30 uur. Mocht u hier enige last van ondervinden, kan u contact opnemen met
de club (Esteban Vreysen) via bijgevoegde contactgegevens.

Broodautomaat
Heeft u onze broodautomaat van bakker Carl al opgemerkt aan de hoofdingang van het stadion?
Gemakkelijk… zo hoef je op zondagochtend niet de stad in te gaan voor een vers gebakken wit of
grof brood!
Rondleidingen
Wenst u als buurtbewoner een rondleiding doorheen ons stadion? Dat kan zeker en vast. Neem
hiervoor contact op met Esteban Vreysen op esteban.vreysen@kvmechelen.be.

KV Mechelen… contactpersonen…

-

-

Algemeen directeur
 Marc Faes

marc.faes@kvmechelen.be

Logistiek verantwoordelijke
 Esteban Vreysen
esteban.vreysen@kvmechelen.be

0498 44 41 12

-

Huur interne ruimtes
 Joyce De Pelsmaeker joyce.depelsmaeker@kvmechelen.be

-

Ticketing
 Steven Tuyls

steven.tuyls@kvmechelen.be

Secretariaat - Fanshop
 Anne De Wachter

anne.dewachter@kvmechelen.be

-

