VOORDEELTARIEF VOOR MEETUPS
CRITERIA
•
•

•
•
•

Kleinschalige periodieke niet-commerciële evenementen tot max. 40 personen.
Gelijkgestemden komen samen om kennis te delen over een bepaald onderwerp.
Een MeetUp wil aanleiding geven aan groepen met mensen die samen iets willen bereiken.
Een MeetUp kan zowel het proces naar vernieuwing als de oplossing zelf zijn en maakt actief
gebruik van de innovatiekracht van de aanwezigen.
Het is een publiek evenement, iedereen is welkom.
Er wordt geen inkom of bijdrage gevraagd van de deelnemers.
De organisator wordt niet betaald voor het organiseren van de MeetUp en de MaatUp maakt
geen deel uit van het takenpakket dat hij/zij beroepshalve doet.

VOORWAARDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaal inclusief diensten: max. 3u.
€100 + 21% btw.
Indien de MeetUp door meer dan 40 personen bezocht wordt, zal per 10 personen € 10 + 21%
btw extra aangerekend worden.
Indien de MeetUp langer duurt dan 3u wordt per half uur extra aangerekend tegen de gewone
tarieven.
De organisator zet zelf alle materiaal klaar en ruimt aansluitend op. Indien dit tijdens de
kantooruren kan, hoeft dit geen deel uit te maken van de beschikbare 3 uren. Indien dit buiten
de kantooruren gebeurt, dient het binnen het tijdsbestek van 3 u te vallen.
De zaal en het bijhorende sanitair worden netjes en vrij van afval/leeggoed achtergelaten.
Het staat de organisator vrij om eigen catering te voorzien of dit af te spreken met Bar Oscar.
Winkelhaak voorziet geen serviesgoed, koeling of afwasfaciliteiten.
Alle gebruik van beschikbaar materiaal (tafels, stoelen, projectie,…) is gratis. Enkel voor het
gebruik van de grote tafellakens wordt een was- en strijkkost aangerekend van €10/stuk + btw.
Het spreekt voor zich dat bij schade aan de infrastructuur of het materiaal de kosten voor
herstelling of vervanging moeten vergoed worden.
Door de MeetUp in de Winkelhaak te organiseren, gaat de organisator akkoord met deze
voorwaarden.

VOLDOET JE EVENEMENT NIET AAN DE VOORWAARDEN?

Dan ben je nog altijd heel erg welkom!
Wij zijn er zeker van dat onze zalen prijs/kwaliteit de beste van Antwerpen zijn.
The Action Room/The Board Room/The Wellness Room
Tijdens de kantooruren (9-18u):
€35/uur + 21% btw
Buiten de kantooruren:
€45/uur + 21% btw
The Lecture Hall
Tijdens de kantooruren (9-18u):
Buiten de kantooruren:
Schoonmaak:

€45/uur + 21% btw
€75/uur + 21% btw
€45/uur + 21% btw.

Nog vragen of opmerkingen? Wij zijn graag ter beschikking via info@winkelhaak.be of 03 727 10 30.

