
 

  

 

 

Het “Air Force Gala Ball 2018” zal plaatsvinden op vrijdag 5 oktober 2018 in de spectaculaire AED 
studios te Lint 

Vanaf 20u00 ontvangen we u graag voor het aperitief. Omstreeks 20u30 zullen de VIP's en sponsors 
u vervoegen voor het diner.  Het diner wordt gevolgd door een dansavond opgeluisterd door een DJ. 
De dansavond zal eindigen om 04u00. 

Indien u enkel wenst deel te nemen aan de dansavond, verwelkomen we u graag vanaf 22u30.  

Gelegenheidsadres   
AED Studios 

 Fabriekstraat 38, 2547 Lint (GPS : Molenstraat) 

Timing  
- Dinner en Dance Party: aperitief vanaf 20u00 
- Dance Party Only: vanaf 22u30 

Kostprijs 

- Dinner & Dance Party: 65 € (All inclusive)*  
- Dance Party Only: 30 € (All inclusive)* 
*excl transactiekosten 2,10 € en 0,90 € 

Parking en toegang 
 Parking op de site. 

 Veiligheidspersoneel zal aanwezig zijn om richtlijnen te geven. 

Dress code 
 Smoking, spencer of gala uniform voor de heren. 

 Avondkleed of gala uniform voor de dames.  

 Voor militairen wordt Service Dress 2B ook toegelaten. 

Tombola  
Er zal een tombola georganiseerd worden met waardevolle prijzen. Tickets worden te koop 
aangeboden aan 5 €. 

Gereserveerde tafels en aankoop tickets 
De mogelijkheid bestaat om een tafel te reserveren door middel van inschrijving van een groep van 

minimum 8 en maximum 10 personen. De reservatie en betaling dienen door één persoon te 

worden uitgevoerd. Alle tickets zijn beschikbaar via de website www.fonavibel.be 

Hotel shuttle 

Er zullen navettes beschikbaar zijn indien u logeert in een hotel op 15 Min afstand van de AED 

Studios (Lint, Kontich, Lier, Mortsel, Edegem, Boechout, Vremde).  

Indien u hiervan gebruik wenst te maken, gelieve dit voor 1 oktober te melden via het secretariaat 

GalaBall@mil.be en uw gegevens en het adres van uw hotel over te maken. 

Indien u vragen hebt over de organisatie van dit evenement :  

Aarzel niet om contact op te nemen via volgend e-mail adres: GalaBall@mil.be 
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