DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
Where Creative People Connect

Ben je op zoek naar een inspirerende locatie voor vergaderingen, workshops, brainstormsessies, opleidingen, interviews,
lezingen, presentaties, castings, coachings of persvoorstellingen? Onze originele ruimtes zijn overdag en ’s avonds te
huur voor bedrijven en organisaties.
We passen ons steeds aan de geldende coronamaatregelen aan.
De recent gerenoveerde buitenpatio nodigt je uit om een luchtje te scheppen of te ontspannen bij een hapje en
een drankje. Daarvoor kan je terecht bij Bar Oscar, onze in-house lunchbar en vaste cateraar. Zij voorzien je van warme
dranken, sapjes, een broodbuffet of een gezond slaatje. Walkingdinners en recepties zijn ook mogelijk.
DE WINKELHAAK is prima gelegen op wandelafstand van het station Antwerpen-Centraal en beschikt
over een parking naast het gebouw.

Lecture hall | 245 m²
Deze zaal ademt hedendaagse architectuur en is bij uitstek geschikt voor
presentaties, lezingen, persvoorstellingen, workshops, opleidingen, vergaderingen
en kleine evenementen. De zaal is uitgerust met wifi, scherm, beamer,
whiteboard en een geluidsinstallatie met 2 draadloze microfoons. Op verzoek
voorzien we bijkomend stoelen, tafel of partytafels.
Recepties / walkingdinners

max. 120 personen

Theateropstelling

max. 100 personen

Klasopstelling

max. 30 personen

U-opstelling

max. 20 personen

Tarief tijdens de kantooruren

€ 49 / uur + btw

Tarief buiten de kantooruren

€ 79 / uur + btw

*Prijzen exclusief het klaarzetten van materiaal en schoonmaak.

Wellness Room | 50 m²
Een verrassende zaal die door haar originele inrichting samenwerking en
interactie optimaal bevordert. Deze zaal heeft een dubbelhoog plafond,
veel daglicht en een goede akoestiek: ideaal voor constructief overleg,
brainstormsessies, casting en presentaties. Uitgerust met wifi, flatscreen en
white board. De Wellness Room accommodeert tot max. 30 personen.
Tarief tijdens de kantooruren

€ 39 / uur + btw

Tarief buiten de kantooruren

€ 49 / uur + btw

Board Room | 35 m²
Het paradepaardje van onze vergaderzalen: smaakvol comfort met een
dubbelhoog plafond, veel daglicht en een goede akoestiek. De beste keuze voor
vergaderingen, workshops en opleidingen. Uitgerust met wifi, flatscreen en white
board. Maximum 12 personen.
Tarief tijdens de kantooruren

€ 39 / uur + btw

Tarief buiten de kantooruren

€ 49 / uur + btw

Action Room | 35 m²
De Action Room kreeg een corona-make-over. De grote tafel werd vervangen
door 12 individuele modellen om opleidingen en workshops veilig en in alle
comfort te accommoderen. Deze zaal heeft een dubbelhoog plafond, veel
daglicht en een goede akoestiek. Uitgerust met wifi, flatscreen en white board.
Klasopstelling

12 personen

U-opstelling

8 personen

Tarief tijdens de kantooruren

€ 39 / uur + btw

Tarief buiten de kantooruren

€ 49 / uur + btw

Meeting Room | 20 m²
Een klassieke en goed uitgeruste vergaderzaal, ideaal voor vergaderingen,
coachings en interviews. Uitgerust met wifi, flatscreen en uitzonderlijk groot
white board. Maximum 8 personen.
Tarief tijdens de kantooruren

€ 29 / uur + btw

Tarief buiten de kantooruren

€ 39 / uur + btw

Patio | 90 m²
De Winkelhaak-patio is een ingesloten buitenruimte die onlangs volledig
gerenoveerd werd. Dit plekje is een oase van rust en verkoeling in de drukte van
de stad. Je kan er terecht voor een hapje en een drankje bij Bar Oscar, maar de
patio kan ook gebruikt worden voor openluchtvergaderingen, brainstormsessies
of buitenworkshops.
De patio is gratis bij het huren van een andere vergaderzaal en vrij toegankelijk voor
klanten van Bar Oscar.

DE WINKELHAAK is uitstekend bereikbaar
Wij zijn prima gelegen op 5 minuten wandelen van Antwerpen-Centraal.
Kom je toch met de auto? Openbare parking ZOO ligt naast ons gebouw
in de Lange Winkelhaakstraat. Bij reservatie van onze zalen kan je beschikken
over een extra voordeling parkeertarief: € 8,26 / 24 u + btw

Bar Oscar, catering op maat
Bar Oscar is een gezellig eetcafé. In een ongedwongen sfeer serveren ze de lekkerste
hapjes en sapjes, koffie en thee. Ook voor catering van evenementen in de zakelijke,
culturele en particuliere sfeer ben je bij hen in goede handen.
Hun troeven zijn prijs/kwaliteit, een creatieve toets en een persoonlijke aanpak.
Alle gerechten worden dagvers klaargemaakt.

Reserveren
Je kan eenvoudig online reserveren via www.winkelhaak.be/reserveren
Onder kantooruren verstaan we werkdagen van 9 tot 18 u.

Voorwaarden
Het wijzigen of annuleren van reservaties is mogelijk tot een week voor aanvang,
Ben je te laat, dan krijg je alsnog een factuur. De afspraken aangaande catering
zijn rechtstreeks met Bar Oscar te bespreken. Buiten de kantooruren kan je zalen
huren vanaf minimum 3 uren. Bij het uitlopen (of vervroegen) van evenementen en
vergaderingen wordt er per half uur extra gefactureerd.

Online conference technologie
Vergaderen met collega’s op een andere locatie? Geen probleem! We investeerden in
nieuwe video- en audioconferencingoplossingen, gecertificeerd voor gebruik met
Microsoft Teams en Zoom, met 180° gezichtsveld en panoramische 4K-videotechnologie.
Met die samenwerkingstechnologie kan je perfect vergaderen met collega’s op kantoor,
thuis of op andere continenten.
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