
Uw reclamespot op groot scherm?  

Het kan! Prijzen op aanvraag.

Cinema4you is een uniek concept in België. 

Dankzij de prachtige zalen, persoonlijke 

service en luxueuze twin seats kan u de 

cinema beleven zoals nergens anders!

FOTO

U kan onze zalen ook volledig afhuren 

voor bedrijfsfeesten en B2B’s, 

verjaardagen en events.

Volg ons op facebook.com/pages/cinema4you

WWW.CINEMA4YOU.BE

Vlak aan de E17 
(afrit Burcht-Zwijndrecht)

Gratis parking op wandelafstand 

Huur Cinema4You voor uw

CINEMAFEESTJE

Heirbaan 31
2070 Burcht

Tel: 03 722 01 15
info@cinema4you.be

WWW.CINEMA4YOU.BE



ZAAL 1 ZAAL 2 OPTIES

KENMERKEN:
- 2D & 3D projectie
- 25 Twin Seats
- 5 VIP Twin Seats
- 21 Zitplaatsen (enkel)
- In totaal 81 zitplaatsen

Huren van de zaal op donderdag,  
vrijdag of zondag, inclusief film: € 500

Huren van de zaal op zaterdag,  
inclusief film: € 600

Vervoer van en naar de zaal mogelijk met 
VIP bus en VIP minibus. Prijzen op aanvraag.

KENMERKEN:
- 2D, 3D & 6D projectie
- 16 zitplaatsen (enkel)
- 12 ingebouwde en programmeerbare 

speciale effecten zoals vuur, regen, wind, 
geuren, trillende zetels, sneeuw, enz.

- Unieke 6D-ervaring

Huren van de zaal op donderdag, vrijdag, 
zaterdag of zondag, inclusief film: € 250

Huren van de zaal op donderdag, vrijdag, 
zaterdag of zondag, inclusief film in 6D: € 400

Vervoer van en naar de zaal mogelijk met 
VIP minibus. Prijzen op aanvraag.

DRANKEN
Frisdranken & Bieren

Wijn, Cava & Champagne

Cocktails

Betaalmogelijkheden: jetons of eindafrekening

HAPJES
Popcorn (zoet, 100g)

Open belegd broodje (1 stuk)

Lookbroodjes (warm, 4 stuks)

Portie kaas & salami

Classic ovenhapjes (12 stuks)

Indische ovenhapjes (8 stuks)

Mini loempia’s (9 stuks)

Luxe hapjes (koud, prijs per stuk)

Luxe hapjes (warm, prijs per stuk)

ETEN
Luxe broodje

Mexicaanse wrap

Pizza slice

Luxe koud buffet (vis en vlees)

DESSERTEN
Ijsjes

Cavaillon, water- of Galia meloen

Chocomousse of rijstpapje

Tiramisu of speculoosmousse

Mini soesje

Luxe mini taartje (1 stuk)

Desserten mix (minitaartjes,  

gebakjes, chocomousse en fruit)

zie prijzenkaart

zie prijzenkaart

zie prijzenkaart

€ 2,5

€ 1,5

€ 4

€ 6

€ 7

€ 7

€ 7

€ 3,5

€ 4,5

€ 5

€ 5

€ 2,5

€ 40 pp.

zie prijzenkaart

€ 1,5

€ 1,5

€ 1,5

€ 1,5

€ 3,5

€ 10 pp.


