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Wat leuk dat u aan ons en onze zalen 
denkt bij het organiseren van uw 
feest. Wij bieden al jaren geweldige 
locaties voor verschillende 
soorten feesten en evenementen, 
georganiseerd door en voor 
studenten. Zo is het bij ons mogelijk 
om gala’s, afstudeerborrels, 
lezingen, feesten, diesborrels, 
constitutieborrels en cantussen te 
organiseren. 

Sinds onze recente verbouwing 
zijn er naast de gebruikelijke 
beschikbare zalen, de Raevenzaal, 
de Singelzaal en het restaurant, 
twee nieuwe ruimtes bijgekomen; 
onze feestruimte, bekend onder 
de naam ‘de Centrale’, en de 
Boommarktzaal. 

Wat maakt onze zalen zo 
aantrekkelijk? Allereerst rekenen 
wij voor zowel leden als externen 
die op Quintus een feest willen 
geven, geen zaalhuur. Daarnaast 
kosten onze biertjes maar €1,00 
en zijn ook onze andere drankjes, 
zoals frisdrank en wijn, niet duur. 
Voor zowel grote als kleine feesten 
bieden wij veel mogelijkheden. 

WELKOM
OP DE 
SOCIËTEIT VAN 
A.L.S.V. 
QUINTUS



Om feesten, borrels en gala’s op onze sociëteit mogelijk te maken kunnen 
wij niet zonder de inzet van onze ordecommissarissen en tappers. Voor 
de diensten die zij leveren rekenen wij €10,- per uur. In samenspraak 
met de President Commissie van Quintus zal het aantal tappers en/of 
ordecommissarissen per feest worden bepaald. Ditzelfde tarief rekenen 
wij voor leden van de restaurantcommissie wanneer zij helpen bij een 
diner. 

Wij rekenen de volgende 
kosten voor onze drankjes: 

- Bier   €1,00
- Fris  €1,00
- Wijn  €2,00
- Sterk €2,00

Ben je geïnteresseerd? 
Neem vrijblijvend contact met ons op via president@alsvquintus.nl 
of bel naar: 071 514 4405!
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SINGELZAAL

De Singelzaal is uitermate 
geschikt voor constitutieborrels, 
afstudeerborrels en de wat kleinere 
feesten. Door de verschillende 
soorten verlichting kan er niet 
alleen een gezellige sfeer voor een 
borrel worden gecreëerd, maar kan 
er ook tot diep in de nacht gedanst 
worden! De aanwezige pooltafel is 
daarnaast geschikt als podium. 

vanaf 100 gasten Inclusief: 
- Beamer en beamerscherm
- Speciaalbier op tap
- Twee biertaps 
- Borreltafels
- Pooltafel
- Licht en geluid voor een   
 feestje

Wat is hier extra mogelijk: 
- Pooltafel ombouwen tot   
 podium
- Extra verlichting en geluid  
 aansluiten
- Ruimte voor een bandje of   
 een DJ



RAEVENZAAL

De Raevenzaal is de grootste zaal 
van Quintus, perfect voor een flinke 
cantus, een groot feest of een gala! 
Op het podium is er plek genoeg 
voor een bandje of een DJ.

Geschikt voor: 
Feesten, workshops, grote 
afstudeerborrels, grote diesborrels, 
grote constitutieborrels en 
cantussen

vanaf 250 gasten Inclusief: 
- Beamer en beamerscherm 
- Drie biertaps en vier wandtaps
- Groot podium
- Licht en geluid voor een groot
 feest

Wat is hier extra mogelijk: 
- Mogelijkheid om extra   
 verlichting en geluid aan te  
 sluiten
- Mogelijkheid voor een bandje 
  en/of DJ
- Groot feest in gedachten?   
 Het huren en combineren van  
 zalen is mogelijk!



DE CENTRALE

De Centrale is onze nieuwste 
aanwinst sinds de verbouwing van 
2019. In de centrale is het mogelijk 
om professionele feesten te geven. 
Er hangen professionele lampen 
die een goede sfeer geven aan 
verscheiden soorten feesten. De 
DJ-booth is verhoogd en zorgt 
ervoor dat de DJ de gehele zaal kan 
overzien. Op dezelfde verdieping 
van De Centrale zit ook de garderobe 
en twee toiletblokken. 

vanaf 150 gasten Inclusief: 
- Professionele geluid    
 apparatuur
- Professionele dj-apparatuur
- Professionele     
 feestverlichting
- Twee biertaps 
- Fris en sterk op tap



RESTAURANT

Het restaurant van Quintus, 
geopend voor Quinten en externen 
van maandag t/m donderdag, is 
niet alleen uitermate geschikt voor 
een groot diner, maar ook voor 
een afstudeerborrel of lezing. In 
samenwerking kan er voor jullie diner 
een menu worden samengesteld, 
volledig aangepast aan jullie 
wensen en verzorgd door de leden 
van onze restaurantcommissie. 
Als het meubilair aan de kant 

vanaf 250 gasten 

Inclusief: 
- Beamer en beamerscherm
- Een biertap en een fris/sterk  
 tap
- Tafels en stoelen
Extra mogelijk tot:
- Inhuren kok 
- Inhuren restaurantcommissie 
- Inkopen bij groothandel 

geschoven is en het gordijn in het 
midden van de zaal is gesloten, 
ontstaat een gezellige sfeer voor 
afstudeerborrels!

Geschikt voor diners, lunch en 
afstudeerborrels.

ongeveer 120 zitplaatsen



A.L.S.V. Quintus
Boommarkt 5, 2311 EA Leiden

Tel: 071 514 4405
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