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VIP BOX SEATS

Bekijk de wedstrijden vanaf uw gereserveerde VIP Box Seats.

• Gezamenlijke VIP Box aan het Centre Court

• Toegang tot de VIP Lounge

• Green Label arrangement in de VIP Lounge

• Per 2 VIP Box Seats, 1 VIP Parkeerkaart

Prijs per VIP Box Seat     € 195,-

 Prijzen zijn per persoon per dag inclusief catering,  exclusief BTW

VIP BOX

Ontvang uw gasten in uw eigen VIP Box direct aan het Centre 

Court en volg de wedstrijden vanaf de beste zitplaatsen. 

Tussendoor geniet u van een hapje en drankje in de VIP  

Business Lounge.

6 Gereserveerde stoelen per dag

• 3 VIP Parkeerkaarten per dag

• Toegang tot de VIP Lounge

• Green Label arrangement in de VIP Lounge

Voor 7 dagen van maandag t/m zondag € 7.500,-

8 Gereserveerde stoelen per dag

• 4 VIP Parkeerkaarten per dag

• Toegang tot de VIP Lounge

• Green Label arrangement in de VIP Lounge

Voor 7 dagen van maandag t/m zondag € 9.000,-

Prijzen zijn exclusief BTW

Een unieke gelegenheid om samen  
met uw relaties de beste tennissers uit 
binnen- en buitenland van dichtbij in 
actie te zien en aan te moedigen. Het 
Autotron ’s-Hertogenbosch is bovendien 
de perfecte locatie om uw relaties uit te 
nodigen. Libéma Open staat garant voor 
topsport, beleving en goede faciliteiten. 
Voor tennissers en toe schou wers, maar 
zeker ook voor de zakelijke bezoekers.



SKYBOX

Ontvang uw relaties in uw eigen skybox. 

Volledig ingericht en een mooi uitzicht op 

het Centre Court met aansluitend een 

terrasbox waarin u met uw gasten in alle 

rust van de wedstrijden kunt genieten.

                  Prijs per skybox     € 30.000,- 

Exclusief catering en BTW voor 25 personen.

SKYLOUNGE

Combineer toptennis met business en service in de Skylounge. 

In de gezamenlijke Skylounge kunt u onder het genot van een 

drankje bijpraten over de economie, de vakantie en na tuurlijk 

het toptennis, dat perfect vanuit de lounge te volgen is. Boven-

dien beschikt de Skylounge over een terrasbox waar u in alle 

rust van de tenniswedstrijden kunt genieten.

• Gezamenlijke Skylounge (geen gereserveerde plaats) 

• Green Label arrangement in de VIP Lounge

• Per 2 Skylounge kaarten, 1 VIP Parkeerkaart

Prijs per Skylounge kaart   € 225,-

Prijzen zijn per persoon per dag, exclusief BTW
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VIP LOUNGE FOOD & DRINKS  

Alle bezoekers met een VIP-toegangsbewijs hebben exclusieve 

toegang tot de VIP Lounge gelegen aan het meer. De ruimte 

is sfeervol, fris en eigentijds ingericht en open van 10:00 uur 

tot een uur na de laatste wedstrijd. U kunt reserveren voor een 

heerlijk diner in het restaurant of genieten van een borrel aan 

de centrale bar.

• 10.00 – 11.30 uur: Diverse zoetigheden bij de koffie

• 12.30 – 14.30 uur: Lunch

• Vanaf 16.30 uur – Borrel tafelgarnituren en  

warme borrelgarnituren

• Alle dranken zijn inclusief

TENNIS EXPERIENCE

De mogelijkheid om zelf te tennissen op de grasbanen.  

Een unieke en exclusieve beleving!

• 8 VIP seats inclusief lunch, dranken en snacks

• Gebruik van een grasbaan gedurende 1 uur

• Inclusief toernooihanddoek

• Slechts een beperkt aantal arrangementen beschikbaar

Mogelijk op vrijdag / zaterdag / zondag € 4.500,-

Prijzen zijn per dag, exclusief BTW


