
JOUW EVENEMENT IN 
PROVINCIEDOMEIN
HALVE MAAN

Evenementenweide 

De evenementenweide is een onderdeel van het  
Provinciedomein Halve Maan, maar is afgesloten en  
daardoor exclusief bestemd voor de huurders.  
Er zullen dus tijdens het evenement geen andere  
bezoekers zijn.
   

8.700 m2

6.600 m2

OPPERVLAKTE
- 6.600 m² (bruikbare evenementweide)
-  8.700 m² (totale oppervlakte  

evenementenweide)

UITRUSTING

-  Elektriciteit: 2 energiezuilen  
(64 ampère elk) met een  
maximum van 80 ampère  
over de twee zuilen samen

-  Water

MAXIMALE  
CAPACITEIT

-  6.500 personen
Als er een tent geplaatst wordt,  
zal de grootte van de tent en het  
aantal uitgangen ervan de maximum  
capaciteit bepalen.

PRIJS

- Profit: 800 euro/dag
- Non Profit: 550 euro/dag

-  Water en elektriciteit:  
forfaitair bedrag

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:  
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be

www.provinciedomeinhalvemaan.be



Hoogteparcours 

Zin in een teamactiviteit met spannende uitdagingen? 
Op ons hoogteparcours kan je terecht voor bedrijfs-
feesten, sportdagen, verjaardagsfeestjes en andere 
evenementen en dit zowel voor kinderen (vanaf 12 jaar) 
als volwassenen. De combinatie met andere activiteiten 
in het domein is perfect mogelijk.

Iedereen heeft de mogelijkheid om het hoogteparcours 
af te huren. De begeleiding hiervan is exclusief. Het is 
dus niet mogelijk om eigen monitoren hiervoor in te 
zetten. 

DUUR  
ACTIVITEIT

- 3,5 uur

VOORWAARDEN
-  Minimumleeftijd: 12 jaar
-  Minimum aantal deelnemers: 10

PRIJS
- 15 euro/persoon (van 12 – 18 jaar)  
- 25 euro/persoon (> 18 jaar)

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be

Evenementenweide op het domein

Voor kleinere evenementen is er de mogelijkheid om  
gebruik te maken van de evenementenweide in het  
domein. Ze is niet afgesloten van de rest van de Halve 
Maan. De locatie is dus niet exclusief bestemd voor de 
huurder.

OPPERVLAKTE - 3.000 m²

UITRUSTING

-  Elektriciteit: 2 energiezuilen  
(64 ampère elk) 

-  Water kan voorzien worden  
vanuit het ‘t Paviljoentje

MAXIMALE  
CAPACITEIT

-  200 tot 500 personen

PRIJS

- 0-50 personen: 75 euro/dag
- 51-100 personen: 225 euro/dag
- 101-200 personen: 450 euro/dag
- > 200 personen: 

- Profit: 800 euro/dag
- Non Profit: 550 euro/dag

-  Water en elektriciteit: forfaitair bedrag

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be



’t Paviljoentje 

Leuke locatie voor kleine feestjes met kinderen  
(verjaardags-, communie- of lentefeestje, ...).

De Lunet

Deze overdekte ruimte is geschikt voor feestjes en  
recepties voor groepen tot 200 personen.  
Bij slecht weer kan de hal gebruikt worden om  
randanimatie in onder te brengen.

OPPERVLAKTE - 147 m²

UITRUSTING
-  Stoelen en tafels 

-  Elektriciteit

MAXIMALE  
CAPACITEIT

-  200 personen

PRIJS - 300 euro (inclusief toegangstickets)

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be

OPPERVLAKTE - 35 m²

UITRUSTING

-  Stoelen en tafels 

-  Koelkast

-  Water en kleine toog met spoelbak

-  Elektriciteit

MAXIMALE  
CAPACITEIT

-  20 tot 30 personen

PRIJS - 125 euro (inclusief 25 toegangstickets)

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be



Groene Parking 

De groene parking kan na toestemming van het  
provinciedomein en de stad Diest en de aard van het 
evenement omgebouwd worden tot tijdelijke camping.  
Kan ook bij droog weer afgehuurd worden als privéparking 
voor je event. De parking wordt niet verhuurd tijdens de 
maanden juli en augustus en tijdens het Hemelvaart- en 
Pinksterweekend.

-  het grootste openluchtbad in Vlaanderen
- minigolf
- kajak en waterfietsen
- mini auto’s
- diverse speeltuinen
- avonturenzone 
- en nog zoveel meer!

Wat heeft het Provinciedomein  
Halve Maan nog te bieden

www.provinciedomeinhalvemaan.be

OPPERVLAKTE - 7.500 m²

UITRUSTING
-  Water

-  Elektriciteit

MAXIMALE  
CAPACITEIT

-  1.000 personen / 500 wagens

PRIJS
- Profit: 300 euro/dag
- Non Profit: 150 euro/dag

AANVRAGEN EN INLICHTINGEN:
provinciedomein.diest @vlaamsbrabant.be


