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’S avonds ronddwalen in het museum, 
verleid door de schittering van diamant

Dineren aan een met zilver gedekte tafel of  
vergaderen in een  exceptioneel kader

DIVA ontvangt u graag 
 in haar huis



DIVA, Home of Diamonds

Nocturne
Afternoon Sparkle

Office Room
An extra touch of DIVA

Pure - Silver on the table
Sparkling Diamond & Champagne

DIVA gin tasting
Algemene voorwaarden 

Nodig uw gasten uit voor een exclusief 
bezoek aan de schitterende juwelen-,  
edelsmeedkunst- en diamantcollectie van 
DIVA, a Brillant Story.

Elegant, verfijnd, mysterieus of juist heel 
spectaculair? DIVA creëert het evenement 
dat aan al uw wensen voldoet.



Nocturne 
Wilt u uw gasten een speciale ervaring 
bezorgen? Organiseer dan een niet- 
alledaags bezoek aan DIVA. Verwelkom hen 
met een drankje en verras na het bezoek 
aan de collectie met een bijzonder seated- 
of walkingdinner. 

Alle dagen tussen 18u30-23u

6.900 euro    



Een stijlvolle vergadering, presentatie of 
zakelijke lunch? Dat kan! Informeer naar 
onze vergaderfaciliteiten én naar de  
mogelijkheden voor de zalen Emerald en 
Markies.

Op werkdagen tussen 9u en 12u30  
of tussen 13u en 18u 

Tot 50 personen 

Koffie, thee en frisdrank inbegrepen 
Museumbezoek niet inbegrepen

500 euro per halve dag

Office room

Nodig uw gasten uit voor een sprankelend 
bezoek aan de juwelen-, edelsmeedkunst- 
en diamantcollectie van DIVA, a Brillant 
Story.

Verwelkom hen met een glas champagne 
waarin telkens een diamantje ligt.  
Slechts één ervan is echt. Wie geluk heeft 
neemt het – met bijbehorend certificaat – 
mee naar huis.

Alle dagen tussen 17u-20u 

2.900 euro

Afternoon Sparkle



PURE - A Silver table

DIVA’s exclusieve en unieke extra opties

Een unieke beleving! Uw bord, bestek, 
drinkbeker en natuurlijk ook de kandelaars 
op tafel zijn gemaakt uit het zuiverste zilver.

Zilversmeden Rob en Jaap Thalen 
ontwierpen voor DIVA een dinertafel met 
een zilvergehalte van 999. Aangepast aan 
de aparte smaakbeleving die dat met zich 
meebrengt, stelde chefkok Floris voor u een 
menu samen.

Hier smelten ambacht, expertise en 
fi jnzinnigheid samen.

Niet inbegrepen 
•  4-gangendiner  of -lunch à 85€ per couvert
•  Wijnen
 
Tot 12 personen
  
6.000 euro

Mag uw event nog net iets meer 
sprankelen? Ga dan voor één van de 
supplementaire opties en maak van uw 
event een belevenis waarover nog lang 
gepraat zal worden.

Prijs afhankelijk van uw wensen

An extra touch of DIVA



Sparkling Diamond & 
Champagne
Uw event krijgt extra glans met ‘Sparkling 
Diamond & Champagne’.

Bied uw gasten een glas champagne aan 
waarin telkens een diamantje ligt. Slechts 
één ervan is echt. Een gediplomeerd diamond 
grader beoordeelt de steentjes ter plekke Wie 
geluk heeft, neemt de diamant – met  
bijbehorend certificaat – mee naar huis.

Vanaf 50 personen 
Duur tussen 1,5u-2,5u

Vanaf 1100 euro

U ziet het juist: DIVA heeft zijn eigen gin! 
Naast traditionele ingrediënten is er ook 
zaad van de carob- of johannesbroodboom 
in verwerkt. Het woord karaat is afgeleid van 
de naam van deze zaadjes. Door zijn unieke 
smaak is deze gin perfect voor buitenaardse 
cocktails die u volledig zullen doen weg-
dromen.
 
Vanaf 50 personen 
Duur tussen 1,5u-2,5u

Vanaf 700 euro

DIVA Gin Tasting



                 Algemene voorwaarden

Locaties 

        Zaal Emerald:  
capaciteit tot 194 personen

        Zaal Markies:  
capaciteit tot 150 personen 

Verschillende vergaderfaciliteiten mogelijk

Inclusief
• Opvolging door DIVA
• Bezoek aan de permanente en/of tijdelijke 
tentoonstellingen (behalve office room)
• Gebruik van geluidsinstallatie, microfoon 
en beamer

Exclusief
• Catering: DIVA werkt samen met drie  
cateringpartners, waaruit u uw keuze maakt
• Bewaakte vestiaire

Prijzen zijn exclusief BTW
Geldig tot en met 31 december 2018

Zaal Emerald 
Emerald Hall



Hebt u interesse in één van de ‘dazzling 
events’ uit deze brochure? Neem dan  
contact met ons op om de mogelijkheden te 
bespreken. Wij gaan graag in op uw  
specifieke vragen en doen er alles aan om 
van uw event een onvergetelijke belevenis  
te maken.

Eindwoord

DIVA 
www.divaantwerp.be  

Rebecca Roskam 
Veronica Podkolzina 

Events@divaantwerp.be
+32 (0)360 52 55
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